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 :  المقدمة -
تمتصػؽ أوقػؽ اتلتصػاؽ  الجدليػة لماديػةيمكف لنا القوؿ أف المادية التاريخية وا

أقػرت  نعتقػد أف الماركيػية  ػد عمى العمـوو ".  كارل ماركسبصاحبيا ومبدعيا " 
عمػػػػى نشػػػػوع وتطػػػػور عمػػػػـ اتجتمػػػػاع عامػػػػة  والنظريػػػػة اتجتماعيػػػػة  بشػػػػكؿ وا ػػػػ 

 رؤية شاممة ونا دة لموا ع األوروبي و ت ظيورىا. تقدـ خاصة ، باعتبارىا
كما يعتبر ماركس مف أىـ العممػاع األوالػؿ الػذيف كػاف ليػـ الي ػؿ رػي ظيػور 

درس مػػػاركس المجتمعػػات القديمػػػة والمعاصػػػرة  . رقػػػداتجتمػػاعي منظػػور الصػػػراع
ات تصػػادي يعػػد المصػػدر  متغيػػربيػػدؼ توجيػػو مجػػرر التػػاريإ، وذىػػب إلػػى أف ال
كمػا يػعى مػاركس إلػى ايػتخداـ  النيالي لميموؾ اتجتمػاعي والػنظـ اتجتماعيػة.

الػػدليؿ التػػاريخي لييػػـ المجتمعػػات المعاصػػرة التػػي تعتبػػر الغايػػة المركزيػػة بالنيػػبة 
الػػذي كػػاف لػػو  اتجتماعيػػة ف أىػػـ أدوات التحميػػؿ الماركيػػي مييػػـو الطبقػػة. ومػػلػػو

تػػيقيرا  وا ػػحا  رػػي طروحاتػػو، حيػػث يتجيػػد وجوديػػا  بالطبقػػات اتجتماعيػػة، التػػي 
ف نقطػػػػة البػػػػدع  تشػػػػكلؿ المجتمػػػػع والتػػػػاريإ والعمميػػػػة اتجتماعيػػػػة وقليػػػػة التغييػػػػر. وا 

أف مو ػػػػػػع األرػػػػػػراد المركزيػػػػػػة رػػػػػػي الطروحػػػػػػات الماركيػػػػػػية تتمقػػػػػػؿ رػػػػػػي ارتػػػػػػراض 
، المجتمػػعوالجماعػػات مػػف ممكيػػة ويػػالؿ ادنتػػاج يحػػدد و ػػعيـ اتجتمػػاعي رػػي 

رإما أف ينتموف إلى الطبقة المييطرة أو الخا عة، ومعادلة ىذه الرؤية ذات بعػد 
 تاريخي ت يمكف تجاىمو ري النظرية الماركيية.

تػػػرتبط  اىػػػتـ مػػػاركس بػػػالتعرؼ عمػػػى التنػػػا ض والصػػػراع بػػػيف الجماعػػػات التػػػي
أف اليػػيطرة عمػػى  إلػػى و ػػد خمػػص مػػاركس ،ادنتػػاج بعال ػػات مختميػػة مػػع ويػػالؿ
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ويالؿ ادنتاج يؤدي إلى ا ػطياد بعػض الجماعػات وايػتغالليا لمػبعض ا خػر، 
رػػػي  باعتبػػػار أف  ػػػور ادنتػػػاج وعال ػػػات ادنتػػػاج تمقػػػؿ أيػػػاس الوا ػػػع اتجتمػػػاعي

يػػة حػػاوؿ مػػاركس بتطػػوير ورػػي النيا .البنػػاع اتجتمػػاعي ات تصػػادي لمجتمػػع مػػا
يػة   التػي جتماعات –  تصػاديةنظرية تت مف يميػمة مػف المراحػؿ ل التشػكيمة ات

تمػػػػر بيػػػػا المجتمعػػػػات المختميػػػػة حتػػػػى تصػػػػؿ أخيػػػػرا  إلػػػػى مرحمػػػػة اختيػػػػاع الممكيػػػػة 
بيعػػػؿ  وىػػي المرحمػػة اتشػػتراكية ل المجتمػػع الشػػيوعي   الخاصػػة لويػػالؿ ادنتػػاج

. ورػػي ىػػذا الدرايػػة يػػنحاوؿ تيػػميط ال ػػوع التنػػا ض بػػيف  ػػور ادنتػػاج وعال اتػػو
عمػػػػى العناصػػػػر التاليػػػػة رػػػػي محاولػػػػة متوا ػػػػعة لللمػػػػاـ بػػػػالييـ الماركيػػػػي لعمػػػػـ 

 المجتمع، وىي كا تي:
 ىي اليميية الماركيية؟ ما .1
 مف ىو كارؿ ماركس الميكر؟ .2
 ري عمـ المجتمع. .3
 التغيير اتجتماعي الماركيي. .4
 تصور ماركس لطبيعة المجتمع الجديد. .5
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 ؟ما هي الماركسية -1
ىػػي العمػػـ الػػذي يقػػـو بدرايػػة  ػػوانيف تطػػور الطبيعػػة والمجتمػػع. ىػػي نتػػاج نقػػد 
مػػاركس لماديػػة ريوربػػاخ اليػػاكنة وجدليػػة ىيجػػؿ المقاليػػة. تعتمػػد الماركيػػية بشػػكؿ 

عمى المادية كيياس قابت ري درايتيا وتحميميػا وتييػيرىا لمظػواىر الطبيعيػة  عاـ
 واتجتماعية.

ري وا ع األمر تنقيـ اليميية الماركيػية عمومػا  إلػى عػدة أ يػاـ رلييػية وىػي 
 كا تي:

وىي ركف أيايي مػف أركػاف اليميػية الماركيػية تعتمػد عمػى  المادية الجدلية: -أ
رػػي اعتبػػار العػػالـ مكػػوف مػػف مػػادة متحركػػة وىػػي رػػي   ػػوانيف الػػديالكتيؾ وتػػتمخص

 تطور وتجدد دالـ وميتمر. وتؤمف بذلؾ بييبقية المادة عمى اليكر.
ىي العمـ الذي يبحث عف القوانيف العامة والقور الدارعػة  المادية التاريخية: -ب

يقتصػػر مو ػػوع الماديػػة التاريخيػػة عمػػى  تو لتطػػور وتغيػػر المجتمػػع ادنيػػاني. 
دراية تاريإ المجتمعات والشػعوب وكيييػة تطػور نظميػا اتجتماعيػة وات تصػادية 

رتػػػرات تاريخيػػػة معينػػة مػػػف تطػػػور المجتمػػػع ادنيػػػاني. ولكػػػف التػػي ظيػػػرت خػػػالؿ 
عمى دراية  وانيف الحيػاة المعاصػرة لمختمػؼ  - المادية التاريخية -تشتمؿ أي ا  

ظـ يػػواع  كانػػت رأيػػمالية أـ اشػػتراكية أـ ناميػػة، ودرايػػة  ػػوانيف الحيػػاة الػػدوؿ والػػن
 اتجتماعية والبشرية بصورة عامة.

مجموعػػػة أركػػػار وعقالػػػد و رؤر قوريػػػة تنػػػادي بصػػػورة  االشتتتتراكية العمميتتتة: -ج
حتميػػة ب ػػرورة ادطاحػػة بالنظػػاـ الرأيػػمالي وا  امػػة مجتمػػع الميػػاواة والعػػدؿ رػػي 
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الممكيػػػة العامػػػة لويػػػالؿ ادنتػػػاج، وخػػػالي مػػػف التمييػػػز إطػػػار أممػػػي مرتكػػػز عمػػػى 
التحميؿ العممي لمحركة الحقيقػة لممجتمػع  الطبقي واتجتماعي وذلؾ باتيتناد إلى

الرأيػمالي ولتنا  ػػاتو الداخميػػة التػػي يػػتقوده نحػو حتيػػو، ولن ػػاؿ الطبقػػة العاممػػة 
ف العال ػػات التػػي وحػػدىا القػػادرة عمػػى تجػػاوز ىػػذه التنا  ػػات وبنػػاع نظػػاـ قخػػر مػػ

 اتجتماعية وىو النظاـ اتشتراكي.

 ؟من هو كارل ماركس المفكر -2
رػػال  كتتارل متتاركسبػػالر ـ مػػف م ػػي أكقػػر مػػف  ػػرف مػػف الزمػػاف عمػػى ورػػاة 

يزاؿ ركره يشغؿ حيزا  مف اىتمػاـ البػاحقيف والميكػريف الػذيف ينتمػوف إلػى أكقػر مػف 
                                                 


ابننٍ ب ٚصد١س  ٚوددسْ هبددٖٛ  1111ِددٓ ِٕةمدث اٌدد ا٠ٓ ػددسَ  Trevesٌٚد  ِددس وش مددٟ ِ ٠ٕدث خ ٠دد   

اٌددٟ وسٔدح ابٕدث غس دسَ  زُ هصةع ِؤٌفسً مٟ اٌػمٛق  خزٚش ِدٓ ٕ٘ ١٠دح ب ٠ضدةٛ ؽحاخاو ٔيحايٛاً 

هوسد  ِٕٙدس ن١ٕ٠دث. ٚودسْ ِدٓ سٛاسنٛت ألصدةس  ٠د ضع هٔٙدس  انبشٔتستاَتٛته٠ضسً. اػدٕك ٚاٌ  ِس وش 

٠ٚضدددْٛ ٚ٘ددٛ بددس ْٚ  ٠ٕددسٟٔ ِدددزٚش ِددٓ ٔة١ٍددث ط٠ىٛصدد١ث  مسٌٛصددظ اٌدد ٞ ػددسط م١ددٗ  -هصد لسهٗ مددْٛ

م اط١ث  ٚ٘دٛ ٚصدظ زمدسمٟ ِس وش مد ت عةسبٗ وسْ طذْ ٚصةسً ب ضٛاز٠سً  ال١سً ٚز١دك اٌلدٍث بسس صدد

ٚٔغسط مى ٞ. ٚل  وسْ ٌٛاٌ ٖ خأز١  ٚاضع ػٍٝ عخل١دٗ  غ١ر ٔغَّأٖ ػٍٝ اٌػ ٠دث ٚغدا اٌّؼ مدث. 

  غ١در ودسْ ِٛضدغ زٕدسهُٙ ٓٚػٕ ِس ه صٍٗ طٌٝ اٌّ  صث اٌسس٠ٛٔث خٍمٝ خؼ١ٍّٗ ػٍٝ ٠  هصسخ ت ١ٌةد ا١١ٌ

اٌدػدك ِدس وش  1135مدٟ ػدسَ ٚخغط١ؼُٙ  ٚودسْ ِدفٛلدسً مدٟ اٌ ٠سضد١سج ٚاٌ  اصدسج اٌة٘ٛخ١دث. ٚ

ٚن س اٌدس ٠خ ٚا٘دُ بسإلٔضدس١ٔسج. ٚأد ِص مدٟ إٌغدسط اٌةةبدٟ  زدُ أدمدً طٌدٝ ضسِؼدث  بٌٕ بطسِؼث

خؼد   ػٍدٝ  1131ٚبد ه ٠م ه٘دس ٠ٍٚدُ بٙدس. ٚمدٟ ػدسَ  ْٛدنمٚم١ٙس اٌدمٝ بفٍضدفث  1136ػسَ  بشنٍٛ

ْ ِٓ ا١ٌٙط١ٍد١ٓ اٌ ان٠ىدس١١ٌٓ  ٚوس أدٔنف سٚتُبشجص ٠مٗ اٌػ١ُّ مٟ ٘ ٖ اٌفد ت ٚوسْ صػف١سً ٠ ػٝ 

دػددك بسٌؼّددً وّػدد   أضددُ ِددس وش ٌٍغددة١ةث ا١ٌٙط١ٍ١ددث ٚاٌ 1142صددطٓ بضددةا همىددس ٖ  ٚمددٟ ػددسَ 

" مضسػ ٖ ػٍّٗ بسٌلدػسمث ػٍدٝ هْ ٠دفددع ػٍدٝ اٌّطدّدغ ِٚغدىةخٗ. ٚمدٟ ػدسَ  انشُٚاَٛت" بسٌط ٠ ت 

ّس١ٔدس ٠مدٛي" " طْ اٌطدٛ ٚبؼ  زٚاضٗ ل   اٌٙط ت طٌٝ بس ٠ش. ٚودا ػٓ صةا ٘ط خٗ ِدٓ هٌ 1143

اٌخسٔك  س ٠ػدًّ  ١ٌش ِٓ ا١ٌض١  ػٍٝ اٌّ ء هْ ٠د ًٌ ِٓ هضً اٌػ ٠ث  ٌمد  صدتّح إٌفدسق ٚاٌءةدسء 

ٚمظسظث اٌّٛظف١ٓ اٌ ص١١ّٓ  ٚخؼةح ِدٓ طأطدأت اٌد هس ٚابدىدس  اٌؼةدس اج اٌددٟ س  ةد  ِٕٙدس ٚس 

ْ اٌّد ء س ٠ضددة١غ هْ ٠ىدْٛ  ١د  ض   ِٓ ٚ اهٙس. طْ هٌّس١ٔس ٌُ ٠ؼد  م١ٙدس ِدس اصددة١غ هْ همؼٍدٗ  ط

ه١ِٓ ِغ ٔفضٗ ". ِٚدٓ  دةي خٕمٍدٗ بد١ٓ م ٔضدس ٚبٍط١ىدس اٌدمدٝ بطٛز٠د  بد ٚنْٚ ٚم ن ٠ده أطٍدز  

  ٚأدٙدٝ بددٗ 1141ٚعدس ن مددٟ إٌغدسطسج اٌض١سصدد١ث مدٟ زددٛ اج اٌ ب١دغ األٚ ٚبددٟ م م ٔضدس   ػددسَ 

أب ز اٌّفىددد ٠ٓ  . ٚبٙددد ا اٌدمدددٝ بددد1113ِدددس س/ رذا   14اٌّةدددس  مدددٟ ٌٕددد ْ غ١دددر خدددٛمٟ مدددٟ 
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إت وو ػػػؼ عمػػػى مػػػا  تخصػػػص وت يكػػػاد يخمػػػو مؤلػػػؼ واحػػػد اىػػػتـ بتػػػاريإ النظريػػػة
، والياليػػية المػػادييف . ألف مػػاركس يعتبػػر أحػػد أىػػـ المنظػػريف القػػورييف 1لكتػػب

النقػدييف تػػيقيرا  رػػي التػاريإ ادنيػػاني، رمػػا تػػزاؿ أركػاره حتػػى ا ف تجتػػذب المققيػػيف 
رػي أمػاكف كقيػرة مػػف العػالـ عمػى الػػر ـ مػف تيػاوي الكقيػػر مػف الصػروح الييايػػية 

 . 2لامت عمى ىدي أطروحاتو ري القرف العشريف المنصـروات تصادية، التي  
شيد ماركس ظروؼ التصنيع المبكر ري أوروبا وما نتج عنو مف ققػار يػمبية 
عمػػى الطبقػػة العاممػػة، ممػػا درعػػو إلػػى اتىتمػػاـ بيػػرعة التخطػػيط دحػػداث عمميػػة 
التحػػػػوؿ اتجتمػػػػاعي، واد ػػػػرار ب ػػػػرورتيا، رنكػػػػب بجيػػػػد ت مقيػػػػؿ عمػػػػى درايػػػػة 

وتحميػػؿ ونقػػد العوامػػؿ، التػػي أدت إلػػى ظيػػور الرأيػػمالية والمبػػادئ، التػػي  وتييػػير
ارتكػػػزت عمييػػػا لمحيػػػاظ عمػػػى وجودىػػػا وايػػػتمرارىا، وذلػػػؾ بيػػػدؼ الق ػػػاع عمييػػػا 

اجتماعيػة ينتيػي رييػا ايػتغالؿ ادنيػاف ألخيػو  -وتجاوزىا إلى تشكيمة ا تصػادية 

                                                                                                                                    

غٛي غ١سخدٗ ٚهػّسٌدٗ  ٚبس١ٌٙط١١ٍٓ  ٚػًّ بسٌلػسمث  ٚاعدءً بسٌض١سصث. ٌّز٠  ِٓ اٌم اءت ٚاإلطةع

  ِ ضدغ صدةك ذود ٖ  اتداْاث َظشٚنت فنٙ ػهنى االختًناعػة  اٌةسصظ ػة  اٌّؼةٟ"  بسٌدفل١ً أظ "

  .61-67ػم

 - Encyclopedia Britannica Fact matter: Karl Marx. 

 - http://www.britannica.com/EBchecked/topic/367265/Karl-Marx   
 1م

اٌّطٍدش اٌدٛطٕٟ ٌٍسمسمدث ٚاٌفٕدْٛ   اتداْاث َظشٚت فنٙ ػهنى االختًناعػة  اٌةسصظ ػة  اٌّؼةٟ"  

  .67  ػم1111  ه ضةش م ر     44ٚا٢نا   اٌى٠ٛح  صٍضٍث ػسٌُ اٌّؼ مث  اٌؼ ن" 

مٟ ٘ ا اٌض١سق هب ٜ ِس وش ا٘دّسِسً  سػ بسٌددس ٠خ هوسد  ِٕدٗ بسٌض١سصدث  بسٌٕد١طدث  مجٔدٗ خطس٘دً  

و١ٍدددثً ا١ٌٕدددسج اٌػم١م١دددث ٌ ضدددسي اٌسدددٛ اج ٚهصدددسس اٌػ ٠دددث  ٚ ودددز ا٘دّسِدددٗ غلددد اً ػٍدددٝ اٌّضدددس  

 اٌّٛضٛػٟ ٌألغ اذ اٌسٛ ٠ث. ٌّز٠  ِٓ اٌم اءت ٚاإلطةع أظ "

- Hannah Arendt: On Revolution, Chapter II titled The Social Question, 

Penguin Books, London. 1999, p.(61).  
 2م

اٌّ وز اٌسمدسمٟ اٌؼ بدٟ  اٌد ا  اٌة١ضدسء    انًكٌٕ انٕٛٓد٘ فٙ انحضاسة انغشبٛتصؼ  اٌةسزػٟ"  

  . 104  ػم2007  1ط
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 قوريػػػػػػا  لمتغييػػػػػػر . بيػػػػػػذا نجػػػػػػد أف اليميػػػػػػية الماركيػػػػػػية شػػػػػػكمت مػػػػػػدخال   3لادنيػػػػػػاف
 اتجتماعي والتقدـ ادنياني.

الج التػي ييي ػي إلييػا، نتػدرس ماركس طبيعة ىذا اتيتغالؿ وحممو وتنبي بال
ريذا اتيتغالؿ  د اتخذ صػور شػتى عبػر التػاريإ، مػف ا تصػاد المرحمػة العبوديػة 

ى يػاد إلى اد طاعيػة وأخيػرا  إلػى الرأيػمالية،  حيػث انقيػـ أرػراد المجتمػع رييػا إلػ
وعبيد قـ إلى إ طاعييف ورالحيف، وأخيرا  برجوازيوف وعماؿ. ورػي كػؿ ذلػؾ كانػت 
 ػػوانيف ات تصػػاد الييايػػي ىػػي التػػي تػػتحكـ بوجػػود وتطػػور ورنػػاع نظػػاـ اجتمػػاعي 

. وينطمػػػؽ مػػػاركس رػػػي تييػػػيره  4لا تصػػػادي معػػػيف، ومجػػػيع نظػػػاـ أر ػػػى منػػػو –
لطروحاتو مف ارتراض أف مو ع األرراد والجماعات مف ممكية ويػالؿ ادنتػاج ىػو 
الػػذي يحػػدد  و ػػعيـ اتجتمػػاعي رػػي بنػػاع القػػوة داخػػؿ المجتمػػع، رإمػػا أف ينتمػػوف 
إلػػى الطبقػػة الميػػيطرة أو الطبقػػة الخا ػػعة، ومعادلػػة القػػوة ىػػذه ذات ب عػػد تػػاريخي 

البيتتتتتان النظريػػػػػة الماركيػػػػػية، ليػػػػػذا أو ػػػػػ  مػػػػػاركس رػػػػػي  ت يمكػػػػػف تجاىمػػػػػو رػػػػػي
 بتتأن كتتل التتتاريخ الستتابق لتتم يكتتن إال تتتاريخ صتتراع طبقتتي، " 1848 الشتتيوعي

. إف ىػػػػػػذا الييػػػػػػـ لمتػػػػػػاريإ، يصػػػػػػوره كتػػػػػػاريإ  ػػػػػػوة تحركػػػػػػو صػػػػػػراعات القػػػػػػور  5ل"
وتنا  اتيا، التي تتمقؿ ري الطبقات اتجتماعيػة، حيػث كػاف يوجػد دالمػا  طبقػات 

                                                 
 3م

نا  ا١ٌٕدددً ٌٍٕغددد    سإٚنننت َةذٚنننت سادٚكانٛنننت –َظشٚنننت ػهنننٍ االختًننناع هغّددد  صددد١ٍّسْ هبدددٛ ز٠ددد "  

  .103  ػم1114ٚاٌدٛز٠غ  اإلصىٕ  ٠ث  
 4م

  خ ضّدث" زدسِ  اٌلدفس   ِ ودز األبػدسذ ٚاٌ  اصدسج اسعدد او١ث يُطق ياسكسبٕ  ٠ظ زٌٕٟ"  

  .21  ػم1110مٟ اٌؼسٌُ اٌؼ بٟ  نِغك  
 5م

  خ ضّددث" ػلددسَ هِدد١ٓ  انننُا انكايننم ينغ دساسننت ٔتحهٛننم –انبٛنناٌ انوننٕٛػٙ ٘ ِدسْ نٚٔىدد "  

  .  53  ػم2001  1اٌفس ابٟ  ب١ ٚج  ط
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قػات ت تمتمػؾ، وتبعػا  لػذلؾ طبقػات حاكمػة وطبقػات محكومػة. لػذا رػإف تمتمؾ وطب
 األ مبية الياحقة مف البشر حيب التصور الماركيي كانت تعمؿ بمشقة.

أمػػػػا ريمػػػػا يتعمػػػػؽ بالنظػػػػاـ الرأيػػػػمالي ريػػػػرر مػػػػاركس أف الديناميكيػػػػة الداخميػػػػة  
يف لقػػػػوانيف ات تصػػػػاد الييايػػػػي ليػػػػذا النظػػػػاـ يتي ػػػػي ت محػػػػاؿ إلػػػػى الصػػػػراع بػػػػ

البرجوازيػػػػة والبروليتاريػػػػا، حيػػػػث يػػػػتؤوؿ األمػػػػور رػػػػي ميػػػػارىا المعقػػػػد إلػػػػى قػػػػورة 
مجتمعيػػػػة تحطػػػػـ رييػػػػا البروليتاريػػػػا  يودىػػػػا، وتيػػػػقط البرجوازيػػػػة وتمغػػػػي الشػػػػروط 

 ، ومػػع ىػػذه القػػورة  الممكيتتة الخاصتتةالماديػػة ألشػػكاؿ ايػػتغالليا ورػػي مقػػدمتيا ل 
 البروليتاريػا . " رماركس يؤمف بيفالتي يتكوف حتمية يتحقؽ البروليتاريا ييادتيا

وكػػػػػؿ اليلػػػػػات وتحريػػػػػر نييػػػػػيا،  ،الرأيػػػػػمالية ليػػػػػا أف تيػػػػػقط يمكػػػػػفرقػػػػػط   وحػػػػػدىا
ليػػػػذا  . 6لمػػػػف كارػػػػة  أشػػػػكاؿ اتيػػػػتغالؿ واتيػػػػتعباد "الم ػػػػطيدة رػػػػي المجتمػػػػع. 

يعتبػػر مػػػاركس أف تحقيػػؽ الكامػػػؿ دنيػػػانية ادنيػػاف، ولعمميػػػة انعتا ػػو مػػػف القػػػور 
اتجتماعيػػة التػػي تقيػػده،  يػػر منيصػػؿ عػػف عمميػػة وعػػي وجػػود ىػػذه القػػور، وعػػف 
التغييػػر اتجتمػػاعي الػػذي يتييػػس عمػػى ىػػذا الػػوعي. ألف اليميػػية الماركيػػية ىػػي 

ف وبقدرتو عمػى تحريػر ذاتػو، رميية احتجاج. احتجاج متشرب باديماف ري ادنيا
  . 7لوتحقيؽ لطا اتو

يف  ػػور التغييػػر كامنػػة رػػي بػػ يػػؤمف مػػاركستييييػػا  عمػػى مػػا تقػػدـ نيػػتنتج أف 
المجتمػػػػع ذاتػػػػو، ولييػػػػت خارجػػػػة عنػػػػو، ويعػػػػود اليػػػػبب رػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػى ارتباطيػػػػا 

                                                 
(6)

 Alex Callinicos: The Revolutionary Ideas of KARL Marx, Bookmarks 

Publications Ltd, London and Sydney, Third reprint, 2004, p.(81). 
(7)

 Erich Fromm: Marx's Concept of Man- Milestones of Thought, 

Translation by: T. B. Bottomore, Frederick Ungar Publishing CO. New 

York, 1961, p.(v).  
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ف كػاف  –ات تصػادية، رالصػراع  باألو اع الماديػة داخػؿ التشػكيمة اتجتماعيػة وا 
رإنػػػػػو ت يػػػػػتـ بمعػػػػػزؿ عػػػػػف الشػػػػػروط  –يػػػػػا  لتخمػػػػػيص النظػػػػػاـ مػػػػػف أزمتػػػػػو أمػػػػرا  حيو 

. بيػػذا تشػػكؿ طبقػػة البروليتاريػػا  8لالمو ػػوعية التػػي تشػػكؿ عوامػػؿ الحركػػة القوريػػة
حيب التعبير الماركيي القور اتجتماعيػة ل القوريػة   التػي يػيوكؿ إلييػا تجيػيد 

ظػػػػروؼ وجودىػػػػا  . باعتبارىػػػػا  ػػػػور اجتماعيػػػػة تعػػػػدىاالتغييػػػػر اتجتمػػػػاعيعمميػػػػة 
وتعطييػػػا ادمكانيػػػة والقػػػوة لمقيػػػاـ بػػػذلؾ. ربينمػػػا تتجػػػزأ  التغييػػػرات تصػػػادية لعمميػػػة 

طبقة الرأيػمالية وتتبعقػر طبقػة اليالحػيف وجميػع رلػات الرأيػمالية الصػغيرة، تولحػد 
البروليتاريػػا صػػيوريا وتنظميػػا. رالبروليتاريػػا بحكػػـ دورىػػا ات تصػػادي رػػي ادنتػػاج 

الوحيػػػػػػدة لكػػػػػػي تكػػػػػػوف زعيمػػػػػػا  لجميػػػػػػع جمػػػػػػاىير الشػػػػػػغيمة ال ػػػػػػخـ ىػػػػػػي الطبقػػػػػػة 
والميػػػتقمنريف الػػػذيف تيػػػتقمرىـ الرأيػػػمالية وتظمميػػػـ وت ػػػغط عمػػػييـ رػػػي حػػػاتت 
كقيرة  غطا  ليس بي عؼ بؿ ىو أشػد مػف  ػغطيا عمػى البروليتػارييف، ولكػنيـ 

  ير أىؿ لمن اؿ الميتقؿ ري يبيؿ تحررىـ.
وتحميؿ النتاج اليكري لكػارؿ مػاركس  أما عف المبررات التي درعتنا إلى دراية

وباألخص ريما يتعمؽ بق ية البحث، رإننا نيتطيع القوؿ وبكؿ جػدارة أنػو بػالر ـ 
مػػػف م ػػػي أكقػػػر مػػػف ملػػػة عػػػاـ عمػػػى وراتػػػو ل مػػػاركس  ، إت أف أعمالػػػو اليكريػػػة 
ف شػػلنا الد ػػة ريػػي تشػػكؿ المكػػوف األيايػػي  ، وا  مازالػػت تنػػبض بالحيػػاة حتػػى اليػػـو

نظػػري داخػػػؿ نظريػػة الصػػراع، ويػػػدرؾ كػػؿ إنيػػاف عػػػاش رػػي القػػػرف الميػػاىيمي وال
العشػػريف المنصػػـر كيػػؼ أف أركػػار مػػاركس كػػاف ليػػا تػػيقير ىالػػؿ عمػػى المماريػػة 

                                                 
 1م

) تحهٛننم َةننذ٘ نهُظشٚننت االختًاػٛننت فننٙ يشحهتننٙ  ػهننى اختًنناع ا صيننتهغّدد  ِطدد ٞ غطددسزٞ"  

  .70  ػم1111نا  لةسء ٌٍةسػث ٚإٌغ  ٚاٌدٛز٠غ  اٌمس٘ ت    انحذاثت ٔيا بؼذ انحذاثت (
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الييايػػية. حيػػث كانػػت الماركيػػية عمػػى صػػعيد اليكػػر والعقيػػدة والمماريػػة تشػػكؿ 
دار جيػػػرا   ويػػػا  وحيػػػا ، وايػػػتطاعت أف تػػػؤقر تػػػيقيرا  رعػػػات  رػػػي صػػػيا ة وتشػػػكيؿ أ ػػػ

. ىػػذا مػػف جيػػة. ومػػف جيػػة أخػػرر، يعتبػػر  9لومصػػير ماليػػيف مػػف الرجػػاؿ والنيػػاع
ماركس أوؿ مف أدخؿ اليياية رػي عمػـ ات تصػاد الجديػد مػف أجػؿ تحقيػؽ القػورة 

، رجعؿ بذلؾ ات تصاد ا تصادا  يياييا ، أي ا تصاد يقـو عمى يمطة اتجتماعية
وويػالؿ قوريػة. بمعنػى قخػر إف ييايية، ولذلؾ يمكف ادطاحة بو بتنظيـ ييايي 

ماركس يكوف  د ايػتنيض روح التمػرد التػي ت تنبػع إت مػف كونيػا منتيكػة ولػيس 
مف كونيػا وا عػة تحػت تػيقير ال ػرورة، بػذلؾ يكػوف مػاركس  ػد يػاعد رػي تحريػر 
نػو  اليقراع عبر إ ناعيـ بيف اليقر ذاتو ىو ظاىرة ييايػية ولػيس ظػاىرة طبيعيػة وا 

ؿ  10ليػػػاؾ ولػػػيس نتيجػػػة الشػػػ نتيجػػػة العنػػػؼ واتنت المستتتألة . أي أف مػػػاركس حػػػول
" أي اليكرة القالمة  االستغاللإلى  وة ييايية موجودة ري مصطم  "  االجتماعية

بػػيف اليقػػر ىػػو نتيجػػة  لاليػػتغالؿ مػػف خػػالؿ الطبقػػة الحاكمػػة، التػػي تمتمػػؾ ويػػالؿ 
صػػػميمو . وييتشػػػيد مػػػاركس بػػػالمجتمع الرأيػػػمالي القػػػالـ رػػػي  11لادنتػػػاج والعنػػػؼ
 .   12لعمى اتيتغالؿ

تميػػػػػز اليكػػػػػر الماركيػػػػػي باعتبػػػػػاره مرحمػػػػػة  المػػػػػة بػػػػػذاتيا رػػػػػي تػػػػػاريإ اليميػػػػػية 
اتشتراكية، عمى الر ـ مف أنو اعتمد بشكؿ كبير عمػى أركػار يػابقيو مػف ميكػري 

                                                 
 1م

خ ضّدث ٚخمد ٠ُ"  االتداْاث انُظشٚت ٔاالستشاتٛدٛاث انبحثٛت، –ػهى االختًاع ِطّٛػث ِؤٌف١ٓ"  

    .146-145  ػم2012  1ػة  هللا عٍةٟ  ِىدةث اسٔطٍٛ اٌّل ٠ث  اٌمس٘ ت  ط
(10)

 Hannah Arendt: On Revolution, op.cit, p.(63). 
(11)

 Ibid, p.(62). 
  12م

انؼُاصنش انتكًٛهٛنت  –تؤٔٚنم االسنتغ ل فنٙ َظشٚنت ػهنى االختًناع ِػّ  ػة  اٌى ٠ُ اٌػٛ أٟ" 

  2011 -2010  1  ِطدد سٚٞ ٌٍٕغدد  ٚاٌدٛز٠ددغ  ػّددسْ  طنُظشٚننت سٕسننٕٛنٕخٛت فننٙ االسننتغ ل

  .16ػم
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يجػاد  اتشتراكية. إت أف عبقريتو تكمف ري تنظميو لألركار الشػيوعية المشوشػة، وا 
عمػػى أرض الوا ػػع اتجتمػػاعي. حيػػث يعتبػػر مػػاركس أوؿ  رميػػية ومػػنيج لتحقيقيػػا

ميكر اشتراكي أدرؾ أف و ع التياصيؿ والجزليات لديتور المدينػة اليا ػمة أ ػؿ 
أىميػػة مػػف كشػػؼ الطريػػؽ المػػؤدي إلػػى ىػػذه المدينػػة، وكيييػػة الوصػػوؿ إلػػى ىػػػذا 
الطريؽ، وكاف أوؿ مف أدرؾ أف اكتشاؼ ىذا الطريؽ يتو ؼ عمػى درايػة طبيعػة 

 .   13لطقة دراية تحميميةالمن
 أهم أعماله ومؤلفاته:* 

 .1844نقد رميية الحؽ عند ىيجؿ  .1
نشػػر ال 1844ات تصػػادية اليميػػيية ل تػػيليؼ  1844مخطوطػػات عػػاـ  .2

1932.  
 .1844حوؿ المييلة الييودية  .3
 باتشتراؾ مع انجمز. 1845العالمة المقدية  .4
  1888نشر ال 1845أطروحات حوؿ ريورباخ ل تيليؼ  .5
 1846/ 1845ل تػػيليؼ  باتشػػتراؾ مػػع انجمػػز لوجيػػة األلمانيػػةيو اديد .6

  .1932نشر ال
 .1847بؤس اليميية  .7
 .1848البياف الشيوعي  .8
  .1896نشر ال 1848القورة والقورة الم ادة ري ألمانية ل تيليؼ  .9

                                                 
 13م

  اٌدد ا  اٌم١ِٛددث ٌٍةةسػددث ٚإٌغدد   اٌمددس٘ ت  ِطّٛػددث ا د ٔددس ٌدده انوننٕٛػٛت ٘س ٌٚدد  سصددىٟ" 

  .  11   ب ْٚ خس ٠خ  ػم111م
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 .1849أجور العمؿ ورأس الماؿ  .10
 .1852القامف عشر مف برومير لويس  .11
 .1859الييايي مياىمة ري نقد ات تصاد  .12
 .1863نظريات رالض القيمة  .13
 .1867رأس الماؿ / أربعة مجمدات/  .14
 .1871الحرب األىمية ري ررنيا  .15
  .1891نشر  1875برنامج  وتا ل تيليؼ  .16
 .1898القيمة واليعر والرب   .17

 في عمم المجتمع: -3
عمى التييير المادي لمتاريإ الػذي يػتمخص  ري رؤيتو لممجتمع يعتمد ماركس

رػػػػػي أف األو ػػػػػاع ات تصػػػػػادية لممجتمػػػػػع ىػػػػػي األيػػػػػاس الػػػػػذي يػػػػػؤقر رػػػػػي كارػػػػػة 
األو ػػػػاع والػػػػنظـ اتجتماعيػػػػة واليكريػػػػة األخػػػػرر، بحيػػػػث تنطبػػػػع ىػػػػذه األو ػػػػاع 
والنظـ بالصورة التي يقت ييا البنػاع ات تصػادي القػالـ. وعمػى ذلػؾ رػإف عال ػات 

ي التي تحدد شكؿ المجتمع ونظامو، وبالتػالي يكػوف لكػؿ نظػاـ ادنتاج وويالمو ى
إنتاجي، شكؿ معيف لممجتمع يقابمو ويختمؼ ىذا الشكؿ بػاختالؼ ويػالؿ ادنتػاج 

. بػػػذلؾ يػػػتمخص التصػػػور المػػػادي لمتػػػاريإ رػػػي أف البنػػػاع ات تصػػػادي  14لوطر ػػػو

                                                 
 14م

دساسننت  -انؼذانننت ٔانحشٚننت بننٍٛ انًإلٓننٕو السنن يٙ ٔانًإلٓننٕو انغشبننٙمدػددٟ اٌمدد ط" ِػّدد   

  .175  ػم2012  1ِىدةث ِ بٌٟٛ  اٌمس٘ ت  ط  يةاسَت
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يت ػمنو  لممجتمع ىو األياس الذي ييير ري التحميػؿ األخيػر، البنػاع اليػو ي بمػا
 .   15لمف نظـ  انونية وييايية وأركار رمييية ودينية خاصة بكؿ مرحمة محددة

 
 
 
 
 
 
 
 

التكتتتوين رػػػالمجتمع حيػػػب رأي مػػػاركس ميمػػػا كانػػػت مرحمتػػػو التاريخيػػػة أي ل 
يعتمػػػد عمػػػى األيػػػاس ات تصػػػادي، أي نمػػػط ادنتػػػاج    االقتصتتتادي االجتمتتتاعي

التػي تعنػي مجموعػة  قتو  اننتتا الذي ينقيػـ بػدوره إلػى مكػونيف أيايػييف ىمػا: 
الطا ػػػات الماديػػػة والبشػػػرية التػػػي تتوظػػػؼ رػػػي العمميػػػة ادنتاجيػػػة كويػػػالؿ العمػػػؿ 

                                                 
 15م

  1ِىدةدث صدؼ١   همدح  اٌمدس٘ ت  ط ػهى االختًاع بٍٛ انشٔياَسٛت ٔانشادٚكانٛت،ِػّٛن ػٛنت"  

   .113  ػم1176

طغ ٜ اٌّمٛسج األصسص١ث اٌدٟ خضدخ ِٙس اٌّسن٠ث اٌدس ٠خ١دث ٌدػ ٠د  اٌّ غٍدث اٌددٟ ٠ؼ١غدٙس اٌّطدّدغ  

مددٟ خةددٛ ٖ اٌدددس ٠خٟ. ٠ٚملدد  بددسٌدى٠ٛٓ اسلدلددسنٞ اسضدّددسػٟ  اٌّ غٍددث اٌدس ٠خ١ددث هٚ إٌّددٛذش 

ّز٠د  ِدٓ اٌدس ٠خٟ اٌّػ ن ٌّطدّدغ ِدس م ِطدّدغ ٌدٗ هصدٍٛبٗ ِدٓ اإلٔددسش ٚبٕسهدٗ اٌفدٛلٟ اٌّةدسبك  . ٌ

  1نا  األ٘ددسٌٟ  نِغددك  ط  َظشٚنناث سٕسننٕٛنٕخٛت أظدد "  ضدد  زو ٠ددس" ٚاسطددةعاٌمدد اءت ت 

  . 71 -73  ػم1111

 انبُاء االقتصاد٘ االختًاػٙ نًدتًغ يا         

 

 

 

 ٕقٙإلانبُاء انتحتٙ                                                                               انبُاء ان                

 

 

 ا فكاس انسٛاسٛت           ػ قاث الَتاج                  قٕٖ الَتاج                                                

 انذٍٚ  -انةإٌَ                                                                                                             

 انُظاو ا سش٘                                                                                                             

 ٔانتشبــــــــٕ٘  يهكٛت ٔسائم الَتاج             ٔسائم الَتاج                        أدٔاث الَتاج            

 ٔانحكٕيـــــــت انٕضغ انطبةٙ              ا سض ، ا بُٛت      -                                                  

 انتإلاػم انطبةٙ  انًُوآث الَتاخٛت  -                                                  

    ٔتبادل انسهغ تٕصٚغ    ٔسائم انُةم         -                                                  

 انًادٚت .     ٔسائم االتصاالث -   انةٕٖ انؼضهٛت       اٜالث انصُاػٛت 

 أشكال تةسٛى انؼًم        انسكك انحذٚذٚت -ٔانتكُٕنٕخٛت               بالضافت  انٗ 

 انطشق -                             اليكاَاث انإلُٛت 

 انؼًهٛتٔانخبشاث 
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وأدوات ادنتػػػاج ل كػػػا تت واألجيػػػزة والمبػػػاني، إ ػػػارة  إلػػػى الطا ػػػة البشػػػرية بمػػػا 
عالقتتتا  تتمتػػػع بػػػو مػػػف إمكانيػػػات رنيػػػة وخبػػػرة وعمػػػؿ  . أمػػػا المكػػػوف القػػػاني ريػػػو 

طػات األيايػية التػي يشػغميا النػاس بع ػيـ مػع بعػض التػي تعنػي اترتبا اننتا 
ل ممكيػػة ادنتػػاج، أو ػػاع الطبقػػات، التياعػػؿ  مػػف أجػػؿ تنييػػذ النشػػاط ات تصػػادي

. وتػػػػػرتبط  ػػػػػور ادنتػػػػػاج بعال ػػػػػات  16لالماديػػػػػة   الطبقػػػػػي، توزيػػػػػع وتبػػػػػادؿ اليػػػػػمع
نمػػا  ادنتػػاج، رػػاألرراد خػػالؿ إنتػػاجيـ اتجتمػػاعي ت يػػؤقروف عمػػى الطبيعػػة رقػػط وا 

تبػػػػادلوف التػػػػيقير ريمػػػػا بيػػػػنيـ مػػػػف خػػػػالؿ التعػػػػاوف والتبػػػػادؿ، أي أنيػػػػـ يؤييػػػػوف ي
" تطمػؽ  أستمو  اننتتا عال ات ريما بينيـ مف خالؿ العمؿ، ولذلؾ رػإف كممػة " 

 عمى  ور ادنتاج وعال اتو معا .
لممجتمػع، يمكننػا القػوؿ أف  التفستير المتاديتييييا  عمى ما تقػدـ ورػي  ػوع 

أف عال ػػات ادنتػػاج ىػػي التػػي تحػػدد التقيػػيـ  يتتل الماركستتيمعتتالم التحممػػف أىػػـ 
اتجتمػػاعي والتركيػػب الطبقػػي لممجتمػػع، وىػػذا البنػػاع الطبقػػي يحػػدد بػػدوره طبيعػػة 

أف مجمػػوع عال ػػات ادنتػػاج ىػػذه ىػػي التػػي  . " أي 17لالػػنظـ القانونيػػة والييايػػية
تشػػػػكؿ البنيػػػػة ات تصػػػػادية لممجتمػػػػع والقاعػػػػدة التػػػػي تقػػػػـو عمييػػػػا البنيػػػػة القانونيػػػػة 

. بيػػذا  18لوالييايػػية التػػي تعكػػس بػػدورىا أشػػكات  محػػددة مػػف الػػوعي اتجتمػػاعي "
تكػػػوف عال ػػػات ادنتػػػاج رػػػي المجتمػػػع الطبقػػػي لييػػػت عال ػػػات بػػػيف رػػػرد وقخػػػر، 

المػػػزارع والمالػػػؾ، بػػػيف العامػػػؿ والرأيػػػمالي. ويػػػؤمف مػػػاركس أف ىػػػذه ولكنيػػػا بػػػيف 
                                                 

 16م
  اٌّىددا اٌّلد ٞ خنزٔسْا انتاسٚخٛنت ٔسٔادْنا –انُظشٚنت االختًاػٛنت ٠سس  ضد١  اٌة١دسخٟ"  

   . 155  ػم2011ٌٍّةةٛػسج  اٌمس٘ ت  
 17م

  .116ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم انشٔياَسٛت ٔانشادٚكانٛت،ػهى االختًاع بٍٛ ِػّٛن ػٛنت"  
 11م

اٌّؤصضددث اٌؼ ب١ددث ٌٍ  اصددسج ٚإٌغدد     5اٌطددزء"يٕسننٕػت انسٛاسننت، و١ددسٌٟ" ػةدد  اٌٛ٘ددس   

  .    627  ػم1110  2  ط5ب١ ٚج  اٌطزء"



 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
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العال ات الطبقية القالمة عمى اتيتغالؿ ىي الميتػاح األيايػي لييػـ المجتمعػات 
 . 19لالطبقية

تتبع عال ات ادنتاج تطور القور ادنتاجية والعال ػة بينيمػا و ػد تكػوف عال ػة 
العمػؿ الجمػاعي والممكيػة الجماعيػة    تطابؽ ل العمؿ اليردي والممكيػة اليرديػة أو

و ػػػػد تكػػػػوف عال ػػػػػة تنػػػػا ض ل العمػػػػؿ الجمػػػػػاعي والممكيػػػػة اليرديػػػػة  . بمعنػػػػػى أف 
عال ات ادنتػاج  ػد تيخػذ شػكؿ التعػاوف والتعا ػد أو شػكؿ اتيػتغالؿ واليػيطرة، 
حيػػػػث تتصػػػػؿ بكػػػػؿ أشػػػػكاؿ التقيػػػػيـ اتجتمػػػػاعي لمعمػػػػؿ ونظػػػػاـ الممكيػػػػة وأشػػػػكاؿ 

 أف  ور ادنتاج أيرع رػي تطورىػا مػف عال ػات ادنتػاج التػي التوزيع والتبادؿ. إت
تتميػػز بالقبػػات النيػػبي لكنيػػا عر ػػة لتغيػػرات رجاليػػة يػػتـ بوايػػطتيا تصػػيية شػػكؿ 
حالؿ أخرر محميا، وبذلؾ يتغير أيموب ل وىذا التغيػر  عال ات ادنتاج القالمة وا 

دنتػػاج رػػي تبػػد أف يصػػاحبو عمػػؿ قػػوري مػػف  بػػؿ الطبقػػات التػػي تكػػوف عال ػػات ا
 .   20ل ير صالحيا...   ومف ىنا ندرؾ مرونة القانوف اتجتماعي ونيبيتو

كامنػػة رػػي المجتمػػع  -حيػػب اعتقػػاد مػػاركس  -إف  ػػور التغيػػر اتجتمػػاعي 
ذاتو، وىي لييػت راجعػة إلػى عوامػؿ خارجيػة كالعقػؿ أو اليكػرة المطمقػة أو البيلػة 

لمعقػػػؿ أو اليكػػػر، راألركػػػار عنػػػد الجغراريػػػة  أو تزايػػػد اليػػػكاف أو التطػػػور المزعػػػـو 
لتتيس "  مػػاركس مرتبطػػة بيو ػػاع الحيػػاة الماديػػة ورػػي ىػػذا الصػػدد يقػػوؿ مػػاركس:

وعي األفراد هو الذي يحتدد وجتودهم االجتمتاعيل بتل وجتودهم االجتمتاعي هتو 

                                                 
(19)

 Alex Callinicos: The Revolutionary Ideas of KARL Marx, op.cit, 

p.(87). 
 20م

  .116ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم ػهى االختًاع بٍٛ انشٔياَسٛت ٔانشادٚكانٛت،ِػّٛن ػٛنت"  



 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
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لعمميػػػػػػة التحػػػػػػوؿ  -. لػػػػػػذلؾ رػػػػػػإف األركػػػػػػار القوريػػػػػػة  21ل"التتتتتتذي يحتتتتتتدد وعتتتتتتي م 
 رػػػي ظػػػروؼ مو ػػػوعية مواتيػػػة، ونظػػػاـ لػػػـ ت تظيػػػر وت تنتشػػػر إت -اتجتمػػػاعي

يعػػد يتمشػػى مػػع المرحمػػة الجديػػدة التػػي وصػػمت إلييػػا األو ػػاع الماديػػة لممجتمػػع، 
كػػػذلؾ رػػػإف الجمػػػاىير ىػػػي التػػػي تصػػػنع التػػػاريإ وتحقػػػؽ التغيػػػر مػػػف خػػػالؿ إنتػػػاج 

 .   22لاليمع المادية وليس القادة أو الرجاؿ العظاـ
نتاج التي تعا بػت عمػى المجتمػع إف التطور اتجتماعي ىو تطور أياليب اد

ادنيػػاني. حيػػث ينقيػػـ المجتمػػع ل الطبقػػي   رػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التطػػور 
اتجتماعي إلى طبقتيف: طبقػة تممػؾ ويػالؿ ادنتػاج، وطبقػة ت تممػؾ شػيلا  منيػا، 
نمػػػا تممػػػؾ رقػػػط  ػػػوة عمميػػػا أي  ػػػدرتيا عمػػػى بػػػذؿ المجيػػػود أي ايػػػتخداـ ويػػػالؿ  وا 

لػػو، ومػػف ىنػػا ينشػػي الصػػراع الطبقػػي الػػذي جعمػػو مػػاركس يػػمة ادنتػػاج لزيػػادة معد
. بمعنػػػى أف  23لرلييػػػية لتػػػاريإ المجتمػػػع البشػػػري رػػػي مراحػػػؿ معينػػػة مػػػف تطػػػوره "

النقطػػة المركزيػػة رػػي الطروحػػات الماركيػػية تتمقػػؿ رػػي ارتػػراض أف مو ػػع األرػػراد 
 والجماعػػات مػػف ممكيػػة ويػػالؿ ادنتػػاج يحػػدد و ػػعيـ اتجتمػػاعي رػػي بنػػاع القػػوة
داخػؿ المجتمػع رإمػا ينتمػوف إلػى الطبقػة الميػيطرة أو الطبقػة الخا ػعة، ومعادلػة 

 . 24لالقوة ىذه ذات ب عد تاريخي ت يمكف تجاىمو ري النظرية الماركيية

                                                 
 21م

خ ضّددث" عددؼةسْ ب وددسج    2  اٌطددزء"أصننٕل انإلهسننإلت انًاسكسننٛتضددٛ ش بدد١ٌٛدز  ٚر دد ْٚ"  

  .111  ػم ب ْٚ خس ٠خ  2اٌطزء"ِٕغٛ اج اٌّىدةث اٌؼل ٠ث  ب١ ٚج 
 22م

  .117ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم َسٛت ٔانشادٚكانٛت،ػهى االختًاع بٍٛ انشٔياِػّٛن ػٛنت"  
 23م

دساسننت  -انؼذانننت ٔانحشٚننت بننٍٛ انًإلٓننٕو السنن يٙ ٔانًإلٓننٕو انغشبننٙمدػددٟ اٌمدد ط" ِػّدد   

  .176  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػميةاسَت
 24م

انتنٕاصٌ انتإلاضنهٙ صنٛغت  –انُظشٚت انًؼاصشة فٙ ػهى االختًاع ِػّ  ػة  اٌى ٠ُ اٌػٛ أٟ"  

  .  11  ػم2001  1  نا  ِط سٚٞ  ػّسْ  طبٍٛ انٕظٛإلٛت ٔانصشاع تٕنٛإلٛت



 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
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، أف الصراع بيف الطبقػات وجػد رػي 1848يؤكد ماركس ري البياف الشيوعي 
جميػػع مراحػػؿ التطػػور اتجتمػػاعي، ألف نظػػاـ ادنتػػاج يوجػػد دالمػػا  طبقػػة ميػػتغنمة 

إّن تتاريخ أي مجتمتعل لتيس وطبقة ميتِغمة، طبقة ميمورة وطبقة قمرة. ريقػوؿ: " 
 ػد وجػد منػذ  –ركس كما يػرر مػا -. والصراع  25ل" سو  تاريخ صراعا  طبقية

تالشػى نظػػاـ الممكيػػة الجماعيػػة لػػألرض، و ػاـ ايػػتغالؿ ادنيػػاف ألخيػػو ادنيػػاف. 
رنظاـ الممكية اليردية  د رصـ الجماعة إلى طبقتيف طبقة مف يممكوف وطبقػة مػف 
ت يممكوف، وىاتاف الطبقتاف تتصارعاف وتتنازعاف، وىذا الصػراع ت ييػدأ إلػى أف 

و ييػػدـ الطبقػػات المتصػػارعة، قػػـ تقػػـو جماعػػة جديػػدة يقػػوض الجماعػػة بيكمميػػا أ
تتصػػارع رييػػا طبقػػات جديػػدة إلػػى أف يق ػػي عمييػػا ىػػي األخػػرر. لػػذا تعػػد نظريػػة 
الصػػراع الطبقػػي، وجيػػا  قخػػر لمتصػػور المػػادي لممجتمػػع والتػػاريإ، لتييػػير عوامػػؿ 
التغيػػر اتجتمػػاعي رػػي المجتمعػػات الطبقيػػة القالمػػة عمػػى اتيػػتغالؿ. بػػذلؾ رػػإف 

، كنتيجػػة حتميػػة  26لراع عنػػد مػػاركس " ت يحػػدث رجػػية، بػػؿ بشػػكؿ متكػػرر "الصػػ
لتعػارض األىػداؼ والمصػال  بػيف ىػاتيف الطبقتػيف، حيػث يػؤدي رػي النيايػة ومػف 
خػػالؿ القػػػورة اتجتماعيػػػة إلػػػى تغييػػػر عال ػػػات ادنتػػػاج أو شػػػكؿ الممكيػػػة اليػػػالدة، 

طبقيػػػة طواعيػػػة ، " ألنيػػػا رالطبقػػػة الميػػػتِغمة، ت يمكػػػف أف تتنػػػازؿ عػػػف امتيازاتيػػػا ال
، لػػذا تبػػد مػػف إجبارىػػا مػػف خػػالؿ القػػورة  27لتحتػػؿ مو عػػا  متميػػزا  كطبقػػة ميػػيطرة "

                                                 
 25م

  ِ ضددغ صددةك ذودد ٖ  انننُا انكايننم يننغ دساسننت ٔتحهٛننم –انبٛنناٌ انوننٕٛػٙ ٘ ِددسْ نٚٔىدد "  

  .  53ػم
 26م

اٌّىددا اٌّلد ٞ   خنزٔسْا انتاسٚخٛنت ٔسٔادْنا –انُظشٚنت االختًاػٛنت ٠سس  ضد١  اٌة١دسخٟ"  

  . 156ػم  2011ٌٍّةةٛػسج  اٌمس٘ ت  
 27م

انتنٕاصٌ انتإلاضنهٙ صنٛغت  –انُظشٚت انًؼاصشة فٙ ػهى االختًناعِػّ  ػة  اٌى ٠ُ اٌػٛ أٟ"  

  .  11  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمتٕنٛإلٛت بٍٛ انٕظٛإلٛت ٔانصشاع



 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
 

 َحٕ ػهى اختًاع تُٕٚش٘/  كاسل ياسكس ٔػهى انًدتًغ
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حتميػا . تييييػا  عمػى مػا تقػدـ يمكننػا اعتبػار  –حيب رأي مػاركس  -اتجتماعية 
الصػػراع الطبقػػي ومػػا يػػؤدي إليػػو مػػف قػػورات اجتماعيػػة المحػػرؾ األيايػػي لمتغيػػر 

مجتمعػػػات الطبقيػػػة حتػػػى يػػػتـ اتنتقػػػاؿ إلػػػى مجتمػػػع بػػػال اتجتمػػػاعي رػػػي جميػػػع ال
لػػػػيس يػػػػور تػػػػاريإ صػػػػراع  -كمػػػػا ذكرنػػػػا يػػػػابقا   -طبقػػػػات، وتػػػػاريإ كػػػػؿ مجتمػػػػع 

الطبقات، ل األحػرار والعبيػد، النػبالع والعامػة، اليػيد اد طػاعي والقػف، البرجػوازي 
مالػػؾ ويػػالؿ ادنتػػاج والعامػػؿ  ، باختصػػار الميػػتغموف والميػػتغميف رػػي تعػػارض 

الـ، وتصػارع ميػتمر، يتخػذ شػكال  يػاررا  رػي بعػض األحيػاف، ومقنعػا  رػي أحيػاف د
أخرر، وينتيي األمر دالمػا  إمػا بتغييػر قػوري لممجتمػع بييػره أو بانييػار الطبقتػيف 

 . 28لالمتصارعتيف معا  
ويمخػػػص لنػػػا الشػػػكؿ التو ػػػيحي التػػػالي المنطمػػػؽ النظػػػري الػػػذي اعتمػػػد عميػػػو 

 لية التغير اتجتماعي. مف خالؿ مايمي:ماركس ري تحميمو وتيييره  
  29ل شكل توضيحي 

يبيف قلية حدوث التغير اتجتماعي حيب التييير المادي لمتاريإ عند 
 ماركس
 

                                                 
 21م

 -117ِ ضددغ صددةك ذودد ٖ  ػم ػهننى االختًنناع بننٍٛ انشٔياَسننٛت ٔانشادٚكانٛننت،ِػّددٛن ػددٛنت"  

111.  
 21م

انتنٕاصٌ انتإلاضنهٙ صنٛغت  –انُظشٚت انًؼاصشة فٙ ػهى االختًناعِػّ  ػة  اٌى ٠ُ اٌػٛ أٟ"  

  .  14  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمتٕنٛإلٛت بٍٛ انٕظٛإلٛت ٔانصشاع



 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
 

 َحٕ ػهى اختًاع تُٕٚش٘/  كاسل ياسكس ٔػهى انًدتًغ
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 األولتتىتييييػػا  عمػػى مػػا تقػػدـ  يلػػـ مػػاركس المجتمػػع الرأيػػمالي إلػػى طبقتػػيف: 

طبقة البرجوازية طبقة الرأيمالييف المعاصريف، مالكي ويالؿ ادنتػاج اتجتمػاعي 
البروليتاريػػػػا طبقػػػػة العمػػػػاؿ األجػػػػراع  الثانيتتتتةالػػػػذيف ييػػػػتخدموف العمػػػػؿ المػػػػيجور. 

المعاصػػػػريف الػػػػذيف ت يممكػػػػوف أيػػػػة ويػػػػالؿ إنتػػػػاج، و " الػػػػذيف ت يعيشػػػػوف إت إذا 
.  بػذلؾ  30لف عمميػـ ينمػي رأس المػاؿ "وجدوا عمال . وت يجدوف عمػال  إت إذا كػا

يرر ماركس مف خػالؿ ىػذا التقيػيـ أف النظػاـ الرأيػمالي يشػتمؿ رػي داخمػو عمػى 
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  .  66ػم
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، ألنػػو أوجػػد طبقػػة قانيػػة تعار ػػت مصػػالحيا مػػع مصػػال  الطبقػػة  31لبػػذور رنالػػو
 البرجوازية وىي طبقة البروليتاريا. 

بتعػدد  -تعار ػتيف باد ػارة إلػى وجػود طبقتػيف م -كما تتميز ىذه المرحمة 
. وعمػػى  32لالنشػػاط ات تصػػادي وتنوعػػو وبػػالتطور التكنولػػوجي رػػي ويػػالؿ ادنتػػاج

الػػر ـ مػػف أف العامػػؿ  ػػد تحػػرر رػػي ظػػؿ الرأيػػمالية بمعنػػى أنػػو كػػاف يعمػػؿ متػػى 
يشاع وأينما شاع، عمى عكػس أيػموب ادنتػاج اد طػاعي الػذي عمػؿ عمػى تحديػد 

رػي ظػؿ أيػموب ادنتػاج الرأيػمالي م ػطرا  ، إت أنػو  33لحرية العامؿ ل األجير  
ت يممؾ ويالؿ ادنتاج. بالمقابػؿ  –كما أشرنا يابقا   -لبيع عممو لمرأيمالي ألنو 

نجػػػػػد الرأيػػػػػمالي المالػػػػػؾ لويػػػػػالؿ ادنتػػػػػاج ييػػػػػتمر رػػػػػي تحيػػػػػيف ويػػػػػالؿ ادنتػػػػػاج 
الزالدة  ، وىذا يعنػي أف الرب  أي رالض القيمة ل القيمة لمحصوؿ عمى مزيد مف 

عال ات ادنتاج ري النظاـ الرأيمالي القالمة عمػى مبػدأ الممكيػة الخاصػة  ػد أدت 
إلػػى ظيػػور الػػرب  الرأيػػمالي، رعنػػدما يػػزداد نمػػو القػػور ادنتاجيػػة تصػػب  عال ػػات 
ادنتاج متخميػة عنيػا بحيػث تكػوف معو ػة لتطورىػا. رػي ىػذا اليػياؽ يػرر مػاركس 

رأيػػػمالي بيػػػبب التقػػػدـ الػػػذي طػػػرأ عمػػػى أيػػػاليبو يػػػتؤدي إلػػػى أف ورػػػرة ادنتػػػاج ال
انييػػػاره بيػػػبب مػػػا يحػػػدث ريػػػو مػػػف أزمػػػات دوريػػػة، ريػػػو كاليػػػاحر الػػػذي أطمقػػػت 

                                                 
 31م

خ ضّث" ِػّ  ٠سصد  اٌخٛاضدث  ِلد    ػٛت ٔانًًاسست انبحثٛتانُظشٚاث االختًام١ٍ١ا ضٛٔز"  

  .  15  ػم2010  1اٌؼ ب١ث ٌٍةةسػث ٚإٌغ   اٌمس٘ ت  ط
 32م

  ِىدةدث اسٔطٍدٛ اٌّلد ٠ث  انإلكش انسٛاسٙ يٍ أف طٌٕ انٗ يحًذ ػبذِغٛ ٠ث خٛم١ك ِطس٘ "  

  .410  ػم1116اٌمس٘ ت  
 33م

  نا  اٌّؼ مث اٌطسِؼ١دث  فٙ َظشٚت ػهى االختًاع االتداْاث ا ساسٛتػٍٟ ػة  اٌ ازق ضٍةٟ"  

  .110  ػم2011اإلصىٕ  ٠ث  
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. " ألف  34لتعاويػػذه اليػػحرية  ػػور جبػػارة يعجػػز عػػف اليػػيطرة عمييػػا رتق ػػي عميػػو
ممػػػا .  35لالبرجوازيػػػة ت تيػػػتطيع البقػػػاع دوف أف ت قػػػوأر بايػػػتمرار أدوات ادنتػػػاج "

يػػػؤدي إلػػػى عػػػدـ  ػػػدرة عال ػػػات ادنتػػػاج عمػػػى ميػػػايرة التقػػػدـ التقنػػػي رػػػي ويػػػالؿ 
ادنتػػاج، ريترتػػب عمػػى ذلػػؾ عػػدـ امتػػداد نتػػالج ىػػذا التقػػدـ التقنػػي إلػػى مػػف يعممػػوف 
بجيػػدىـ البشػػري دنتػػاج تمػػؾ األدوات، وكػػذلؾ رػػي عمميػػة ادنتػػاج ذاتيػػا. بمعنػػى 

لتػالي: " إف التغيػرات رػي القػور قخر يمكػف لنػا صػيا ة ىػذا القػانوف عمػى النحػو ا
ادنتاجيػػػػة تبػػػػد أف تيػػػػتدعي، عػػػػاجال  أـ قجػػػػال ، تغيػػػػرات منايػػػػبة رػػػػي عال ػػػػات، 
وعال ات ادنتاج بدورىا تؤقر ري القور ادنتاجية رتياعد عمى تطويرىا  إذا كػاف 
ماللمة ليا، وتصب  كابحا  ليا إذا دخمت ري تنا ض معيا. رقػانوف الماللمػة عنػد 

ر عػػف ديالكتيػػؾ  ػػور ادنتػػاج وعال ػػات ادنتػػاج الجػػاري عمػػى أيػػاس مػػاركس يعبلػػ
 . 36لتطور  ور ادنتاج "

وبشكؿ عاـ يعتقد مػاركس أف تغييػر البنػاع اتجتمػاعي، ودخػوؿ المجتمػع رػي 
مرحمػػة ح ػػارية تاريخيػػة يعػػود إلػػى التغييػػر رػػي البنػػاع المػػادي ليػػبب أو  خػػر. 

أي بعبػارة أخػرر إف الجوانػب الماديػة وىذا مف شينو أف يؤقر عمى البناع اليػو ي، 
ىػػػي التػػػي تػػػؤقر عمػػػى األركػػػار والقػػػيـ والعػػػادات والقػػػوانيف واألعػػػراؼ اتجتماعيػػػة، 
نمػا يػرر درايػة ىػذه العوامػؿ  ومع ذلؾ ت يمغػي مػاركس العوامػؿ اليكريػة تمامػا ، وا 
ينبغػػػي أف تكػػػوف رػػػي  ػػػوع العوامػػػؿ الماديػػػة واتجتماعيػػػة. رػػػالتطور اتجتمػػػاعي 

                                                 
 34م

  بددد ْٚ خدددس ٠خ  1نا  اٌّؼدددس    اٌمدددس٘ ت  طاننننُظى االشنننتشاكٛت، ِػّددد  ػٍدددٟ هبدددٛ  ٠دددسْ"  

  .261ػم
 35م

  ِ ضددغ صددةك ذودد ٖ  انننُا انكايننم يننغ دساسننت ٔتحهٛننم –انبٛنناٌ انوننٕٛػٙ ٘ ِددسْ نٚٔىدد "  

  .  55ػم
 36م

  . 71 -73  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمَظشٚاث سٕسٕٛنٕخٛت  ٠س" ض  زو 
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ـ عمػػػى أيػػػاس تػػػاريخي شػػػبو ميكػػػانيكي، حيػػػث يمعػػػب ادنيػػػاف ريػػػو دور عنػػػده يقػػػو 
ميمػػػا  مػػػف خػػػالؿ جيػػػوده وتحديػػػو لمظػػػروؼ المختميػػػة، وبيػػػذا يكػػػوف ادنيػػػاف ىػػػو 

 . 37لصانع لتاريخو

 :الماركسيالتغيير االجتماعي  -4
الثتتتتتتورة اتجتمػػػػػػاعي يػػػػػػتتـ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ  غييػػػػػػريػػػػػػرر مػػػػػػاركس أف عمميػػػػػػة الت

         الحتميػػػػػة الشػػػػػاممة التػػػػػي تيػػػػػعى إلػػػػػى الق ػػػػػاع عمػػػػػى النظػػػػػاـ القػػػػػالـ االجتماعيتتتتتة
ل الرأيػػػمالي   لبنػػػاع مجتمػػػع العدالػػػة اتجتماعيػػػة ل المجتمػػػع الشػػػيوعي  . رػػػالقورة 
رػػػػػي نظػػػػػره ىػػػػػي قػػػػػورة ل اجتماعيػػػػػة، ا تصػػػػػادية، تكنولوجيػػػػػة، ييايػػػػػية،  انونيػػػػػة، 

يديولوجيػػة  ، بػػؿ أنيػػا أي ػػا  ظػػاىرة طبيعيػػة ألنيػػا تت ػػم ف اليػػيطرة عمػػى اليػػمع وا 
المادية التػي ينتجيػا ادنيػاف، وىػي تعنػي أي ػا  تغييػر ادنيػاف لذاتػو. ريػي كتابػو 

 رر " أف التاريإ بيجمعو ليس يور تغييػر ميػتمر لمطبيعػة  1847بؤس اليميية 
. وأخيػػػرا  ىػػػي مقولػػػة تاريخيػػػة، ركػػػؿ نظريتػػػو القوريػػػة مصػػػا ة رػػػي  38لادنيػػػانية "

لمتػػاريإ، كمػػا أف نظريتػو ىػػي نظريػػة عػف تغيػػرات التػػي إطػار مػػف مييومػػو المػادي 
تصػػيب المجتمػػع رػػي التػػاريإ، وحتػػى نظريتػػو رػػي التػػاريإ ذاتػػو عبػػارة عػػف عػػرض 

. وعمى  وع ذلؾ كمو يمكػف القػوؿ أف " القػورة  39للعممية التطور القوري للنياف
                                                 

 37م
  ِ ضدغ صدةك ذود ٖ  خنزٔسْا انتاسٚخٛنت ٔسٔادْنا –انُظشٚت االختًاػٛت ٠سس  ض١  اٌة١سخٟ"  

  . 157 -156ػم
(38)

 Karl Marx: The poverty of Philosophy, Foreign Languages publishing 

House, Moscow, Undated, p.(147). 
 
  

(31)
 –  هب ٠دً 1  اٌؼد ن"3  ِطٍث ػسٌُ اٌفى   اٌى٠ٛح  اٌّطٍ "انإلكشة انًاسكسٛت انثٕسٚتاٌض١  ٠ش"  

  . ػ ض ٚخػ١ًٍ ٌىدس " 215  ػم١ٔٛ٠1172ٗ   -ِس٠ٛ
 

- Tuker Robert C: The Marxian Revolution Idea, George Allen and 

Unwin Ltd, London, 1969. 
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اتجتماعيػػة ورػػؽ التعريػػؼ الماركيػػي لممصػػطم  ىػػي عبػػارة عػػف تغييػػر رػػي نمػػط 
اج، يتبعػو تغييػرات أخػرر رػي العناصػر التابعػة المكونػة لمبنػاع اتجتمػاعي ". ادنت

ومصدا ا  لمييـو القػورة اتجتماعيػة نجػد أف القػورات اتجتماعيػة الكبػرر الحديقػة، 
مقؿ القورة اليرنيية كانت قورة برجوازية عمػى نمػط ادنتػاج اد طػاعي، وأف القػورة 

ليتاريػػػا عمػػى نمػػػط ادنتػػػاج الرأيػػػمالي. وىػػػذه اتشػػتراكية بػػػدورىا يػػػتكوف قػػػورة البرو 
القػػورات تعبػػر عػػف قػػورة  ػػور ادنتػػاج عمػػى نمػػط عال ػػات ادنتػػاج اليػػالدة، الػػذي 

رػػػػي الصػػػػراع الطبقػػػػي عمػػػػى الميػػػػتور   –كمػػػػا ذكرنػػػػا يػػػػابقا   –يجػػػػد تعبيػػػػرا  عنػػػػو 
ات تصادي الذي يمكف أف يبمغ الذروة حيف تتمكف الطبقة القورية ل البروليتاريػا   

. تييييػػا  عمػػى ذلػػؾ يػػرر  40لتػػي تقػػود الصػػراع مػػف التغييػػر القػػوري لمنظػػاـ القػػالـال
أف القػػورة البروليتاريػػة تعتبػػر " وا عػػة راصػػمة رػػي المشػػروع الماركيػػي،  عمتتي ليمتتة

ريييػػػا يتحقػػػؽ المػػػنيج الجػػػدلي، حينمػػػا تشػػػكؿ القػػػورة ادطػػػار الػػػذي يػػػتـ رػػػي نطا ػػػو 
قػؽ ادمكػاف الػذي كػاف ميػموبا  رػي التآلؼ، ورييا يتحقؽ الوا ػع العينػي، حيػث يتح

إطػػار وا ػػع زالػػؼ. قػػـ ىػػي بعػػد ذلػػؾ اليػػدؼ الػػذي تتحػػرؾ نحػػوه تكوينػػات مػػا  بػػؿ 
ولكتن لمتاذا حتميتة الثتورة  . 41لالتاريإ، لكي يبدأ بيػا التػاريإ الحقيقػي للنيػاف "
 االشتراكية ) البروليتارية ( بالمف وم الماركسي؟

رػػي حقيقػػة األمػػر يعتقػػد مػػاركس أف ىػػذه الحتميػػة ىػػي بػػدوف أدنػػى شػػؾ وليػػدة 
مييػػـو اتيػػتغالؿ، ايػػتغالؿ البروليتاريػػا ل الػػذيف ت يممكػػوف إت  ػػوة عمميػػـ   مػػف 
 بػػػػػؿ أصػػػػػحاب العمػػػػػؿ الرأيػػػػػمالييف ل المػػػػػالكيف لويػػػػػالؿ ادنتػػػػػاج   ممػػػػػا يػػػػػيؤدي 

                                                 
(40)
 .  216اٌّ ضغ اٌضسبك ٔفضٗ  ػم 

 

 41م
    دساسننت نؼ قننت الَسنناٌ بننانًدتًغ ) ا َسنناق  –انُظشٚننت االختًاػٛننت انًؼاصننشة ػٍددٟ ١ٌٍددث"  

  .  111  ػم1111  3نا  اٌّؼس    اٌمس٘ ت  ط  انك سٛكٛت (
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ىػػذا اليػػياؽ عمػػى نظريػػة بالمقابػػؿ إلػػى حتميػػة القػػورة. رقػػد اعتمػػدت الماركيػػية رػػي 
كمػػػا ذكرنػػػا يػػػابقا .  -رػػػالض القيمػػػة رػػػي عمػػػـ ات تصػػػاد لتييػػػير ىػػػذا اتيػػػتغالؿ 

بمعنػػػػى قخػػػػر نجػػػػد أف ىػػػػذه القيمػػػػة الم ػػػػارة ىػػػػي  اعػػػػدة اتيػػػػتغالؿ رػػػػي النظػػػػاـ 
ات تصػػػادي الرأيػػػمالي، التػػػي بنػػػت عمييػػػا الماركيػػػية نظريتيػػػا ات تصػػػادية التػػػي 

 . 42للقياـ بالقورة اتشتراكيةيتؤدي إلى تحريض البروليتاريا وا
وعمػػػى الػػػر ـ مػػػف أف مػػػاركس  ػػػد طػػػور مييػػػـو اتيػػػتغالؿ باتيػػػتناد إلػػػى نظريػػػة 
القيمػػػة، إت أف مييػػػـو اتيػػػتغالؿ ل كمييػػػـو يويػػػيولوجي   عنػػػده ت يعتمػػػد رقػػػط 

أي ػػػا   عمػػػى الصػػػيا ة الينيػػػة المتعمقػػػة باترترا ػػػات الحرريػػػة لنظريػػػة القيمػػػة. بػػػؿ
عمى اتيتغالؿ الطبقي الذي يمكف أف يييـ كعال ة اجتماعية يتحػدد بموجبيػا مػا 

  43ليمي:
 إف رراه ومنيعة الميتنِغميف عمى حياب تعاية وبؤس الميتنغنميف.لأ  

لب  تعتمد ىذه العال ة عمػى ايػتبعاد الميػتنغنميف عػف جميػع الميػارات أو الطػرؽ 
 التي توصميـ إلى المصادر المادية.

لج  إف ايػػػتبعاد الميػػػتنغنميف عػػػف الطػػػرؽ المي ػػػية إلػػػى المصػػػادر الماديػػػة يمكلػػػف 
 الميتنِغميف مف ا تطاع الجيد المبذوؿ ري العمؿ لدر الميتنغنميف.

لد  ومعنػػػى ىػػػػذا أف الميػػػػتنِغميف يماريػػػػوف ايػػػتراتيجيات ودراعػػػػات تبقػػػػي الو ػػػػع 
 القالـ ري إطار العال ة اتيتغاللية كما ىو  دوف تغييره.

                                                 
 42م

اٌّؤصضددث اٌطسِؼ١دث ٌٍ  اصددسج ٚإٌغد   ب١دد ٚج    تطنٕس انإلكننش انسٛاسنٙػد ٔسْ اٌضد١  غضدد١ٓ"  

  . 142  ػم2012  3ط
 43م

انؼُاصنش انتكًٛهٛنت  –تؤٔٚنم االسنتغ ل فنٙ َظشٚنت ػهنى االختًناع ِػّ  ػة  اٌى ٠ُ اٌػٛ أٟ"  

  . 40 -31  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمنُظشٚت سٕسٕٛنٕخٛت فٙ االستغ ل
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ىكػػذا مقلػػؿ مييػػـو اتيػػتغالؿ عنػػد مػػاركس أطروحػػة مركزيػػة تتجيػػد وجوديػػا  و 
رػػػي العال ػػػات الطبقيػػػة التػػػي تشػػػكؿ المجتمػػػع والتػػػاريإ والعمميػػػة اتجتماعيػػػة وقليػػػة 
التغييػػػػػر. بػػػػػذلؾ يصػػػػػب  اتيػػػػػتغالؿ محركػػػػػا  لمتػػػػػاريإ البشػػػػػري بموجػػػػػب التنػػػػػا ض 

نػػػػا ض القػػػػالـ عمػػػػى والصػػػػراع. إت أنػػػػو بػػػػذات الو ػػػػت يعتبػػػػر منػػػػذرا  بزواليػػػػا. رالت
اتيػػتغالؿ يي ػػي رػػي نيايػػة المطػػاؼ إلػػى شػػكؿ وجػػودي تتالشػػى ريػػو الطبقػػات 
وتػػػوزع ريػػػو أدوات وويػػػالؿ ادنتػػػاج أي يتالشػػػى الشػػػكؿ الوجػػػودي الػػػذي يحػػػرض 
اتيػػػتغالؿ ويكريػػػو. ومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ رقػػػد اعتبػػػر مػػػاركس المنظػػػر األوؿ رػػػي 

ى الصػػػراع اتجتمػػػاعي ت الصػػػراع اتجتمػػػاعي. إف اكتمػػػاؿ الشػػػروط المي ػػػية إلػػػ
يكػػػػوف إت بػػػػوعي الطبقػػػػة الميػػػػتنغنمة ل البروليتاريػػػػا   بظػػػػروؼ ايػػػػتغالليا. بحيػػػػث 
تتحػػػوؿ مػػػػف طبقػػػػة رػػػػي ذاتيػػػػا إلػػػػى طبقػػػة لػػػػذاتيا تنا ػػػػؿ بيعػػػػؿ جمعػػػػي للطاحػػػػة 
بالرأيػػػػمالية الميػػػػيطرة وظػػػػروؼ ادنتػػػػاج المكريػػػػة لخدمػػػػة مصػػػػالحيا. لقػػػػد عػػػػوؿ 

بػػػالقورة، وأكػػػد أف ىػػػذه الطبقػػػة متزايػػػدة رػػػي  مػػػاركس عمػػػى طبقػػػة البروليتاريػػػا لمقيػػػاـ
أعدادىا، قخذة بالتوحد والتنظػيـ، ولػذلؾ مػف شػينيا أف تشػكؿ  ػوة تاريخيػة يػاحقة 

 .   44لمف ظروؼ اتيتغالؿ
ت يمكػف أف  -حيػب رأيػو  –لذا يرر ماركس أف عممية التحوؿ اتجتماعي  

باعتبارىػا  ػور اجتماعيػة ل طبقػة   خاصػة تعػدىا  البروليتاريتاتتـ إت مف خالؿ 

                                                 
 44م

  . 46 -45اٌّ ضغ اٌضسبك ٔفضٗ  ػم 

ٌ ِٚدسٟٔ  ػٍٝ اٌؼَّٛ ِلةٍع اٌة ١ٌٚدس ٠س ١ٌش ا د اػسً ِس وض١سً بً ٘دٛ ِلدةٍع ِدٓ اٌؼلد  ا 

٠ؼٕددٟ اٌّددٛاط١ٕٓ اٌفمدد اء ِددٓ اٌةةمددث اٌدد ١ٔس مددٟ اٌّطدّددغ  ٚوددسٔٛا مددٟ ذٌدده اٌػدد١ٓ ِؼف١دد١ٓ ِددٓ نمددغ 

اٌض اها. ٚل  اصدخ َ ٘ ا اٌّلةٍع ِٓ ض ٠  مٟ هٚاهً اٌمد ْ اٌدسصدغ ػغد  ٌٍ سٌدث ػٍدٝ اٌةةمدسج 

١ٌٚدس ٠دس خؼٕددٟ اٌّؼ ِٚدث ٚاٌةسهضددث مدٟ اٌػ١ددست األٚ ٚب١دث  مأعددس  ِدس وش ٚ م١مددٗ أطٍدز طٌددٝ هْ اٌة 

اٌةةمث اٌؼّسي اٌ ٠ٓ س ٠ؼ١غْٛ طس بمد   ِدس ٠طد ْٚ ػّدةً ٌٙدُ  ٚاٌد ٠ٓ خػٌٛدٛا وضدؼٍث خطس ٠دث ٚمدك 
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ظروؼ وجودىا ات تصادية لعممية التحوؿ وتعطييا ادمكانيػة والقػوة لمقيػاـ بػذلؾ. 
ربينمػػػا تتجػػػزأ طبقػػػة الرأيػػػمالية وتتبعقػػػر طبقػػػة اليالحػػػيف وجميػػػع رلػػػات الرأيػػػمالية 

رىػػػػػػػا الصػػػػػػغيرة، توحػػػػػػػد البروليتاريػػػػػػػا صػػػػػػػيوريا وتنظميػػػػػػػا. رالبروليتاريػػػػػػػا بحكػػػػػػػـ دو 
ات تصػػػادي رػػػي ادنتػػػاج ال ػػػخـ ىػػػي الطبقػػػة الوحيػػػدة لكػػػي تكػػػوف زعيمػػػا  لجميػػػع 
جماىير الشغيمة والميتقمنريف الذيف تيتقمرىـ الرأيمالية وتظمميـ وت ػغط عمػييـ 
رػػػػػي حػػػػػاتت كقيػػػػػرة  ػػػػػغطا  لػػػػػيس بي ػػػػػعؼ بػػػػػؿ ىػػػػػو أشػػػػػد مػػػػػف  ػػػػػغطيا عمػػػػػى 

 . 45لىـ البروليتارييف، ولكنيـ  ير أىؿ لمن اؿ الميتقؿ ري يبيؿ تحرر 
ويبػػػرر لنػػػا مػػػاركس يػػػبب اختيػػػاره  لمبروليتاريػػػا ألنيػػػا طبقػػػة لػػػف تيػػػتطيع أف 
ت ػمف حياتيػا إت رػػي عػراؾ مػػع البرجوازيػة الرأيػػمالية اليػالدة، ريػػي نتػاج نػػوعي 
لممجتمع الرأيمالي، أي يرتبط وجودىا بطبيعة ىذا المجتمع. لذا البروليتاريػا  ػور 

ؤدي إلػػى تػػدعيـ  وتيػػا واتيػػاع عػػددىا، وىػػي قوريػػة ألف ازديػػاد تركػػز الرأيػػمالية يػػ
قوريػػة ألنيػػا ت تممػػؾ شػػيلا  لتيقػػده يػػور  يػػود اتيػػتغالؿ، وىػػي قوريػػة أي ػػا  ألنيػػا 
رػػي ارتباطيػػا بيشػػد القػػور المنتجػػة تطػػورا  ت تممػػؾ رػػي يػػبيؿ تحررىػػا يػػور إلغػػاع 

.  46لعال ػػات ادنتػػاج الرأيػػمالية التػػي توجػػو ىػػذه القػػور المنتجػػة  ػػد البروليتاريػػا
بمعنػػػى قخػػػر يػػػرر مػػػاركس أف ىػػػذه الطبقػػػة ىػػػي الطبقػػػة الوحيػػػدة مػػػف بػػػيف جميػػػع 
الطبقػػات التػػي تقػػؼ اليػػـو أمػػاـ الرأيػػمالية وجيػػا  لوجػػو، رمػػاركس يػػرر الرأيػػمالية 

                                                                                                                                    

ِدةٍةدددسج اٌضدددٛق اٌدطس ٠دددث  ٚبسٌددددسٌٟ مٙدددُ ػٍدددٝ خٕدددسل  اضدّدددسػٟ ٚالدلدددسنٞ ِدددغ اٌة ضٛاز٠دددث 

 اٌلٕسػ١ث. 
 45م

نا    انبشٔنٛتاسٚا فنٙ انثنٕسة تؼانٛى انًاسكسٛت حٕل انذٔنت، ٔيًٓاث –انذٔنت ٔانثٕسة ١ٕ١ٌٓ"  

  .32-31  ػم1170اٌدم َ  ِٛصىٛ  
 46م

           خ ضّدددث" طصدددّسػ١ً اٌّٙددد ٞ  ٔغددد  اٌٍّدمدددٝ  خةدددٛاْ   انًادٚنننت ٔانًثانٛنننت " ٠ضدددٛ ش بددد١ٌٛدز 

  .   162  ػم2006  2م اٌّء     ط
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عامػػػػػؿ الصػػػػػناعة الكبيػػػػػرة بوصػػػػػييا طبقػػػػػة قوريػػػػػة بالنيػػػػػبة لل طػػػػػاعييف واليلػػػػػات 
تجتماعيػة البا يػة عػف المتويطة، الذيف ير بوف ري الحياظ عمى جميػع المراكػز ا

أياليب ادنتاج البالية، ومف جية أخػرر يػرر مػاركس أف البروليتاريػا طبقػة قوريػة 
بالنيػػػػػػبة الرأيػػػػػػمالية، ألنيػػػػػػا نشػػػػػػيت ونمػػػػػػت وترعرعػػػػػػت عمػػػػػػى أيػػػػػػاس الصػػػػػػناعة 

. " كمػػا لػػدر مػػاركس ر بػػة عارمػػة لليمػػاف بػػيف البروليتاريػػا رػػي بؤيػػيا  47لالكبيػػرة
ريػػػة وأنيػػػا تػػررض الخنػػػوع واتنحصػػارية رػػػي المينػػػة تتػػوؽ لممبػػػادرة والمشػػروع والح

واتىتمػػػاـ بػػػاألمف تمامػػػا  عمػػػى نحػػػو مػػػا يرر ػػػيا مػػػاركس.... وأخيػػػرا  رالبروليتاريػػػا 
.  48لأكقر الطبقػات معانػاة، ريػي طبقػة تحػدد ميػتقبميا ت طبيعتيػا بػؿ بحرمانيػا "

حت كػذلؾ وما تقدـ ليس رأيا  عاطييا  منو بػؿ ألنيػا أحػؽ بيػذا الػدور بعػد أف أصػب
 مو وعيا ، نتيجة و عيا التاريخي ري  مب الرأيمالية.

ربقػػػػدر مػػػػا يتطػػػػور النظػػػػاـ الرأيػػػػمالي نحػػػػو تيكيػػػػد يػػػػيطرة الطبقػػػػة الرأيػػػػمالية 
وتركيػػز رؤوس األمػػواؿ رػػي أيػػدي األ ميػػة بقػػدر مػػا تقػػور طبقػػة البروليتاريػػا ويتحػػد 

اتحػػػػػاد أررادىػػػػػا وينشػػػػػي لػػػػػدييـ ل وعػػػػػي طبقػػػػػي   يشػػػػػعرىـ بمركػػػػػزىـ رػػػػػي النظػػػػػاـ و 
مصػػالحيـ رػػي مواجيػػة الرأيػػمالييف الػػذيف ييػػتغمونيـ. ىػػذا الػػوعي الطبقػػي حيػػب 
مػػػاركس يػػػؤدي إلػػػى أف تػػػنظـ البروليتاريػػػا نييػػػيا لمػػػدراع عػػػف مصػػػالحيا، ريشػػػتد 
الصراع بينيا وبيف الرأيمالييف، ينتيي األمر بانػدتع القػورة اتجتماعيػة والق ػاع 

. ممػػا يتػػي  ليػػا اليػيطرة عمػػى المجتمػػع وا  امػػة حكػػـ دكتاتوريػػة  49لعمػى الرأيػػمالية

                                                 
(47)
  .23-22  ػم1161نا  اٌدم َ  ِٛصىٛ  َةذ بشَايح غٕتا، وس ي ِس وش"  

(48)
 Eugene Kamenka: The Ethical Foundations of Marxism, op.cit, 

p.(ix).  
(41)
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 البروليتاريا كمرحمة انتقالية د امة المجتمػع الشػيوعي. بيػذا تكػوف الخطػوة األولػى
لكيػػب المعركػػة الديمقراطيػػة رػػي قػػورة الطبقػػة البروليتاريػػة ىػػي ررعيػػا  عنػػد مػػاركس

كاؿ الممكيػػة الخاصػػة إلػػى مو ػػؼ الطبقػػة الحاكمػػة ل اليػػالدة  ، دلغػػاع جميػػع أشػػ
 .   50لواتيتغالؿ

يقصد مػاركس بحكػـ دكتاتوريػة البروليتاريػا أنػو " مػا بػيف المجتمػع الرأيػمالي  
والمجتمػػػػػع الشػػػػػيوعي تقػػػػػع مرحمػػػػػة تحػػػػػوؿ المجتمػػػػػع الرأيػػػػػمالي تحػػػػػوت  قوريػػػػػا  إلػػػػػى 
المجتمع الشيوعي. وىػي مرحمػة تتطػابؽ معيػا مرحمػة ييايػية ت يمكػف لمدولػة أف 

. وييػتند ايػتنتاج  مػاركس ىػذا  51ل الدكتاتورية القورية لمبروليتاريػا "تكوف رييا إت
لػى  إلى تحميؿ ذلؾ الدور الذي تمعبو البروليتاريا ري المجتمػع الرأيػمالي الػراىف وا 
لى وا ع أف مصال  البروليتاريا والبرجوازية المت ػادة  و الع تطور ىذا المجتمع وا 

ى البروليتاريػػا، لكػػي تكيػػب حريتيػػا أف ت يمكػػف التوريػػؽ بينيػػا. لػػذلؾ يتوجػػب عمػػ
. ويعتبػػػر  52لتيػػػقط الرأيػػػمالية وأف تظيػػػر باليػػػمطة وأف تقيػػػيـ دكتاتوريتيػػػا القوريػػػة

ماركس ذلؾ شػرط عػاـ و ػروري مػف  ػوانيف اتشػتراكية الماركيػية لتحقيػؽ ميػاـ 
اليتػػػرة اتنتقاليػػػة. ورػػػي ىػػػذا الصػػػدد يقػػػوؿ مػػػاركس: يجػػػب عمػػػى البروليتاريػػػا " أف 

يا إلػػى طبقػػة يػػالدة لتيػػدـ بعنػػؼ وبشػػدة عال ػػات ادنتػػاج القديمػػة، كمػػا تطػػور نييػػ

                                                 
(50)

 Sigmund Krancberg: Karl Marx and Democracy, Studies in Soviet 

Thought, Vol: 24, No: 1, Jul-1982, p.(32). 
 51م

خ ضّددث" ضٛز٠دد  ػةدد  هللا  نا  اٌدٕدد٠ٛ     ينناسكس َٔةننذِ نهسٛاسننتأ  ٠ددٗ خٛز٠ددً ٚر دد ْٚ"  

  .  35  ػم2001ب١ ٚج  
 52م

  تؼننانٛى انًاسكسننٛت حننٕل انذٔنننت، ٔيًٓنناث انبشٔنٛتاسٚننا فننٙ انثننٕسة –انذٔنننت ٔانثننٕسة ١ٌٕدد١ٓ"  

  .101ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم
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حيػػػب   53لتيػػدـ رابطػػة مػػف األركػػار وا راع التقميديػػػة بمػػا رييػػا الػػديف واألخػػالؽ "
" راتنتصار ت يمكف أف يكػوف إت بالدكتاتوريػة، ألف تحقيػؽ التحػوتت التػي  .رأيو

كػػػػيف العقػػػػارييف وكبػػػػار ىػػػػي  ػػػػرورية يػػػػيقير مقاومػػػػة ميػػػػتميتة مػػػػف جانػػػػب المال
البرجوازييف والقيصرية، وبدوف الدكتاتوريػة، ت يمكػف تحقيػؽ ىػذه المقاومػة، وصػد 

ومػػػػػف الجػػػػػدير بالػػػػػذكر أف" تعبيػػػػػر .  54لالمحػػػػػاوتت المعاديػػػػػة لمقػػػػػورة اتشػػػػػتراكية "
دكتاتوريػة البروليتاريػػا اخترعػو مػػاركس، ويعبػػر عػف مييػػـو نظػري عظػػيـ األىميػػة. 

لبرجوازية التي وجدت ري المجتمع الرأيمالي بػ " رترة انتقاليػة إنو  ابؿ دكتاتورية ا
ييايػػػية ت تتحقػػػؽ إت بدكتاتوريػػػة البروليتاريػػػة القوريػػػة ". وأنيػػػا تبقػػػى طيمػػػة اليتػػػرة 
بػػػػيف الرأيػػػػمالية والمجتمػػػػع الشػػػػيوعي، أي رػػػػي رتػػػػرة المجتمػػػػع اتشػػػػتراكي. ولكػػػػف 

 . 55لماركس لـ يكف ري ذىنو أشكاؿ ييايية محددة "
وىكػػػذا بإ امػػػة دكتاتوريػػػة البروليتاريػػػا كمرحمػػػة انتقاليػػػة، ينتيػػػي خالليػػػا صػػػراع 
الطبقػػات، وتطبػػؽ رييػػا اتشػػتراكية تطبيقػػا  يزيػػؿ جميػػع التنا  ػػات المتخميػػة عػػف 
المجتمع القديـ الذي يقط. راتشتراكية بناع  عمػى مػا تقػدـ ىػي المرحمػة التػي تمػي 

ويػػػتـ بمو يػػػا كمػػػا أيػػػمينا يػػػابقا  بقػػػوة  البرجوازيػػػة، إنيػػػا مرحمػػػة مػػػا  بػػػؿ الشػػػيوعية.
القورة، والقورة حتمية مع التطور الصناعي الحاصؿ، وما يينشي عنو مف ظػواىر 
ف تطػػػػػػػػػور العال ػػػػػػػػػات ات تصػػػػػػػػػادية  ماديػػػػػػػػػة، وبالتػػػػػػػػػالي اجتماعيػػػػػػػػػة وييايػػػػػػػػػية. وا 
واتجتماعية أدر إلى اتنتقاؿ بالنظػاـ ات تصػادي واتجتمػاعي مػف " دعػو يعمػؿ 

                                                 
 53م

  ِ ضددغ صددةك ذودد ٖ  انننُا انكايننم يننغ دساسننت ٔتحهٛننم –انبٛنناٌ انوننٕٛػٙ ٘ ِددسْ نٚٔىدد "  

  .  15 -12ػم
(54)
  .  140  ػم1160  2  اٌطزء" 1  نا  اٌدم َ  ِٛصىٛ  اٌّطٍ "انًختاساث١ٕ١ٌٓ"  

 55م
  خ ضّدث" ِط١د  اٌ اضدٟ  نا  اٌّد ٜ ٌٍسمسمدث ٚإٌغد   نِغدك  ظناْشة سنتانٍٛضسْ ط١ٍ٠ٕغدس٠ٓ"  

  .11  ػم1116  1  ط16ن اصسج"
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نظاـ الر ابة الحكومية، قـ إلى نظػاـ دولػة الخػدمات اتجتماعيػة، دعو يمر " إلى 
قـ إلى نظاـ ممكية الدولة بعد زواؿ الممكية اليردية أو الخاصة، وىنا ينشي النظػاـ 

، الذي ييررع شعاره " مف كػؿ حيػب  درتػو، ولكػؿ حيػب إنتاجػو "  56لاتشتراكي
ار " مػف كػؿ حيػب قـ  ييتي عصر المجتمع الشيوعي الذي يػينادي بتطبيػؽ شػع

 درتػػو، ولكػػؿ حيػػب حاجتػػو ". وقنلػػذ وبعػػد أف يػػقطت القواعػػد واتعتبػػارات التػػي 
كانت تتطمب  ياـ الدولة. تيقط الدولة نيييا بكؿ أجيزتيا، وتتحوؿ كػؿ أجيزتيػا 

. وىػػذا مػػا يػػنحاوؿ تو ػػحيو رػػي العنصػػر الرابػػع واألخيػػر  57لإلػػى المجتمػػع ذاتػػو
المجتمػػػع الجديػػػد بعػػػد تحقيػػػؽ عمميػػػة  الػػػذي يتحػػػدث عػػػف تصػػػور مػػػاركس لطبيعػػػة

 التحوؿ اتجتماعي. 

 :طبيعة المجتمع الجديدتصور ماركس ل -5
خػػػػالؿ القػػػػروف العديػػػػدة الما ػػػػية راود الشػػػػعب القػػػػابع تحػػػػت نيػػػػر اتيػػػػتغالؿ 
والحاجػػػة والعػػػوز الحمػػػـ بحيػػػاة حػػػرة يػػػعيدة. حمػػػـ النػػػاس بػػػزواؿ الظمػػػـ، وايػػػتعباد 

متيػػػػاويف ريمػػػػا بيػػػػنيـ، وبػػػػيف تعػػػػود كػػػػؿ ادنيػػػػاف للنيػػػػاف، وبػػػػيف يكػػػػوف الجميػػػػع 
القروات وكؿ قمار العمػؿ ادنيػاني لمشػغيمة أنييػيـ، وبػيف قمػة ورػرة رػي الخيػرات 
الماديػػة. ركيػػؼ يحقػػؽ  النػػاس حمميػػـ، وبييػػة الطػػرؽ يصػػموف إلػػى حيػػاة أر ػػؿ؟ 
ظػػؿ النػػاس زمنػػا  طػػويال  يجيمػػوف ذلػػؾ. ولػػـ تيػػتطع ادجابػػة عمػػى ىػػذا اليػػؤاؿ إت 

عمميػػػػة التػػػػي حمػػػػت محػػػػؿ اتشػػػػتراكية الطوباويػػػػة  يػػػػر العمميػػػػة التػػػػي اتشػػػػتراكية ال
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  . 141  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمتطٕس انإلكش انسٛاسٙػ ٔسْ اٌض١  غض١ٓ"  
 57م

  2006نا  اٌّمةددُ ٌٍٕغدد  ٚاٌدٛز٠ددغ  اٌمددس٘ ت    أصيننت انحشٚننت فننٙ ػانًُننا سٌدد  ِػّدد   سٌدد "  

  . 50ػم



 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
 

 َحٕ ػهى اختًاع تُٕٚش٘/  كاسل ياسكس ٔػهى انًدتًغ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013362274564 
32 

 

تتجاوز الحمـ بمجتمع الميتقبؿ. لقد حولؿ ماركس الحمـ القػديـ بػالمجتمع اليػعيد، 
مجتمػػع اليػػالـ والعمػػؿ والحريػػة والميػػاواة، إلػػى نظريػػة عمميػػة وأشػػار إلػػى الطػػرؽ 

لػػى تمػػؾ القػػور القػػورة القػػ ادرة عمػػى تيػػديـ العػػالـ الوا عيػػة نحػػو اليػػدؼ المنشػػود، وا 
 . 58لالقديـ وبناع مجتمع اشتراكي جديد

إت أف ماركس لـ يطرح تصػورا  متكامػؿ المالمػ  لممجتمػع الجديػد رػي كتاباتػو 
عػػػف القػػػورة  -كمػػػا أيػػػمينا يػػػابقا   –األيايػػػية، وىػػػو مجتمػػػع الػػػذي يػػػوؼ يتخمػػػؽ 

البروليتاريػػة، ومػػف قػػـ رػػإف محاولػػة تشػػخيص ىػػذا المجتمػػع مػػف حيػػث نظامػػو، أو 
مػػف حيػػث طبيعػػة المو ػػؼ اتجتمػػاعي رػػي إطػػاره، أو طبيعػػة اليػػموؾ أو النشػػاط 
اتجتمػػاعي كتعبيػػر عػػف التياعػػؿ بػػيف مكونػػات المو ػػؼ، إنمػػا تشػػتؽ أيايػػا  عػػف 

 .   59لالرأيمالي أركاره ريما يتعمؽ بالنظاـ
ورػػػي محاولػػػة تتبعنػػػا لرؤيػػػة مػػػاركس لطبيعػػػة المجتمػػػع الجديػػػد، نجػػػد أنػػػو رػػػي 
حقيقة األمر كاف ينتقد وبشدة المذاىب اليكرية والييايػية، التػي كانػت تحػدد بنيػة 
وطبيعة المجتمع الجديد، وذلؾ مف خالؿ بعض المقاتت التػي نشػرىا رػي إحػدر 

رػػي المقػػاؿ القالػػث عمػػى يػػبيؿ المقػػاؿ: " ، ريػػو يكتػػب  ػػالال  1843الصػػحؼ عػػاـ 
  رػػإف البمبمػػة  متتن أيتتن؟عمػػى الػػر ـ مػػف أف لػػيس ىنػػاؾ أي شػػؾ حػػوؿ   ػػية ل 

  إننػا ت نواجػو رقػط انػدتع  إلتى أيتن؟اليكرية تييمف بشكؿ متزايد حػوؿ   ػية ل 
رو ػػػى عامػػػة بػػػيف المصػػػمحيف ولكػػػف كػػػؿ واحػػػد مػػػنيـ يي ػػػطر إلػػػى اتعتػػػراؼ 

ييػـو صػحي  حػوؿ مػا يػوؼ يكػوف ". قػـ ي ػيؼ بػيف لنييو بيف لػيس لديػو أي م
                                                 

 51م
  .4-3  نا  اٌدم َ  ِٛصىٛ  ب ْٚ خس ٠خ  ػمَوٕء االشتشاكٛت انؼهًٛت ٔيبادئٓا١ِٕس٠ "  

 51م
    دساسننت نؼ قننت الَسنناٌ بننانًدتًغ ) ا َسنناق  –انُظشٚننت االختًاػٛننت انًؼاصننشة ػٍددٟ ١ٌٍددث"  

  .  111  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمانك سٛكٛت (
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ميػػػيلة ىػػػذا العػػػالـ الجديػػػد، مػػػا يػػػيكوف عميػػػو ىػػػذا العػػػالـ، تعكػػػس مطمبػػػا  طبيعيػػػا ، 
ولكػػػف مػػػا حػػػدث ىػػػو أف كػػػؿ مصػػػم  بػػػيف ىػػػؤتع المصػػػمحوف الػػػذيف  ػػػدموا أجوبػػػة 
ميصػػػػمة عمػػػػى ىػػػػذه الميػػػػيلة كػػػػاف ينتيػػػػي بمػػػػذىب أو مخطػػػػط خػػػػاص بػػػػو لمنظػػػػاـ 

ىػذه المػذاىب والمخططػات كانػت كميػا مختميػة ومتنا  ػة، الجديد، مما يعني أف 
. إت أف مػػاركس رػػي  60لوكميػػا  يػػر مقنعػػة إت ليلػػة معينػػة مػػف األتبػػاع المػػؤمنيف

المقابػػؿ كػػاف يعبػػر عػػف إعجابػػو بإيػػيامات معينػػة  ػػاـ بيػػا بعػػض المصػػمحيف أو 
ريػة المنظريف ليذا العالـ أو المجتمع الجديد، مع رر و القاطع ألي إيياـ أو نظ

تجيػػػب بشػػػكؿ نيػػػالي عػػػف اليػػػؤاؿ األيايػػػي المطػػػروح  وىػػػو " مػػػا يػػػيكوف عميػػػو 
المجتمػػػع الجديػػػد "، ليػػػذا نػػػراه يقتػػػرح تجػػػاوز جميػػػع المػػػذاىب اليكريػػػة الموجػػػودة، 
ويػػػػموؾ طريػػػػؽ جديػػػػد يحػػػػاوؿ أف يكشػػػػؼ عػػػػف طبيعػػػػة المجتمػػػػع الجديػػػػد رػػػػي نقػػػػد 

 ادـ.المجتمع القديـ، بدت  مف محاولة التنبؤ بطبيعة المجتمع الق
مػػف ىػػذا المنطمػػؽ يػػرر مػػاركس أف حركػػة التػػاريإ رػػي مجراىػػا التػػاريخي ىػػي  

           التي تخمػؽ األو ػاع ال ػرورية لتحريػر المجتمػع والحيػاة اتجتماعيػة مػف أشػكاؿ
ل اتيػػػػػتقمار، والتيػػػػػمط، والقمػػػػػع   التاريخيػػػػػة. ومػػػػػا تنطػػػػػوي عميػػػػػو ىػػػػػذه الغاليػػػػػة 

عمػػػػػػػى التػػػػػػػاريإ معنػػػػػػػى أو         التاريخيػػػػػػػة مػػػػػػػف م ػػػػػػػاميف، " بمعنػػػػػػػى أنيػػػػػػػا ت ػػػػػػػيي
، ومػػا تعبػػر عنػػو مػػف  ػػوانيف، أو مػػا يترتػػب عمييػػا مػػف نتػػالج، رتطػػور  61ل ر ػػا  "

 -كمػػا ذكرنػػا يػػابقا    -المجتمػػع الرأيػػمالي يخمػػؽ رػػي جدليتػػو الخاصػػة تنا  ػػات 

                                                 
(60)

 Hal Draper: Karl Marx's Theory of Revolution, Monthly Review 

Press, vol: I, State and Bureaucracy, 1977, p.(100-101).     
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خ ضّددث" ِػّدد  صددفس   اٌّ وددز اٌمددِٟٛ   خم انننٗ الٚننذٕٚنٕخٛاث انسٛاسننٛتيننذهٔدد  ٚ ١٘ددٛن"  

  .  141  ػم2012  1  ط1130ٌٍد ضّث  اٌمس٘ ت  صٍضٍث اٌؼٍَٛ اسضدّسػ١ث ٌٍةسغس١ٓ  اٌؼ ن" 
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تؤدي إلى طريػؽ ميػدود يترتػب عمييػا عػاجال  أـ قجػال  نيايػة ىػذا المجتمػع. وىػذا 
كاف ييعى بايتمرار إلى التركيز عمى اتتجاىػات والقػوانيف  يدؿ عمى أف ماركس

التػػاريخي القػػالـ نحػػو الميػػتقبؿ، التركيػػز عمييػػا  –التػػي تحػػرؾ الوا ػػع اتجتمػػاعي 
ولػػيس عمػػى ىػػذا الميػػتقبؿ أو أبنيػػة المجتمػػع الجديػػد، إت أنػػو بالمقابػػؿ كػػاف يحمػػؿ 

تو ػع  يامػو، دوف أي شؾ صورة عامة عف ىذا المجتمػع الػذي يعمػؿ مػف أجمػو وي
لكف ليس لديو أي تصميـ د يؽ لو. ألنو ركز جيوده عمػى تحميػؿ حركػة صػيرورة 
المجتمػػػع الرأيػػػمالي والنتػػػالج وا قػػػار التػػػي تترتػػػب عمييػػػا، ممػػػا درػػػع بػػػو إلػػػى عػػػدـ 
إعطػػاع تحديػػد ميصػػؿ ليػػذا المجتمػػع الشػػيوعي الجديػػد، لكػػف ىػػذا ت يعنػػي إىمػػاؿ 

ويميػػا ليكػػرة قانويػػة رػػي نظريتػػو الماديػػة مػػاركس ليكػػرة المجتمػػع الجديػػد أو حتػػى تح
التاريخية. ردرايػة نظريػة مػاركس تػدؿ عمػى أف ىػذه اليكػرة ىػي ركػرة محوريػة رػي 
نظريتػػػو ولكنيػػػا تقتصػػػر عمػػػى إبػػػراز المالمػػػ  األيايػػػية التػػػي تميػػػز ىػػػذا المجتمػػػع 
وتبػػػرز ىويتػػػو الجديػػػدة، أي كيكػػػرة تتجنػػػب تمامػػػا  ترجمػػػة ذاتيػػػا إلػػػى صػػػورة د يقػػػة 

 . 62لميصمة
بناع  عميو نجد أف  اية التاريإ عند ماركس تتمقؿ بشػكؿ وا ػ  ت ريػب ريػو 
      رػػػػػػػي الشػػػػػػػيوعية الالطبقيػػػػػػػة، " الشػػػػػػػيوعية المقامػػػػػػػة لػػػػػػػدواعي الحريػػػػػػػة ت لػػػػػػػدواعي 

. إت أف ىػػػػذه الغايػػػػة برأيػػػػو لػػػػف تتحقػػػػؽ إت رػػػػور تطػػػػور التػػػػاريإ عبػػػػر  63لاألمػػػػف "
نية ا تصػادية ونظػاـ طبقػي يميمة مف المراحؿ أو الحقب، حيث يتيـ كؿ منيا بب
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فكننشة انًدتًننغ اندذٚننذ فننٙ انًننزاْ  انسٛاسننٛت  -انتنناسٚك كننذٔساث اٚذٕٚنٕخٛننت ٔدد ٠ُ ب١ةددس " 

  .  224  ػم2000ب١ضسْ ٌٍٕغ  ٚاٌدٛز٠غ ٚاإلػةَ  ب١ ٚج     ٔالٚذٕٚنٕخٛاث انحذٚثت
(63)

 Eugene Kamenka: The Ethical Foundations of Marxism, op.cit, 

p.(vii).  
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. باتيػػػتناد إلػػػى ادنتػػػاج المػػػادي الػػػذي ىػػػو يحػػػدد جوانػػػب الحيػػػاة  64لخػػػاص بيػػػا
اتجتماعيػػة و ػػد  يػػـ مػػاركس التػػاريإ إلػػى خمػػس مراحػػؿ تعكػػس كػػؿ منيػػا الػػدور 

  65لالذي لعبو العامؿ ات تصادي رييا، وىي كا تي:
بظيػػور ادنيػػاف الػػذي  : ويبػػدأ تاريخػػوأو المجتمتتع القبمتتي الشتتيوعية البداةيتتة -

تير و عف الحيواف  درتو عمى صنع وايتخداـ أدوات العمػؿ.. حيػث عػاش النػاس 
ري جماعات وعشالر ترتكػز عمػى روابػط الػدـ رػي مػيور مشػترؾ، ولػـ يكػف ىنػاؾ 
شيع يمكف امتالكو ومػف قػـ رػإف الممكيػة الخاصػة والطبقػات واتيػتغالؿ لػـ يكػف 

ة ىي التي شػكمت المصػدر الرلييػي لمصػراع رػي ليا وجود. " إت أف الندرة المادي
 . 66لتمؾ الحقبة "

رػي تمػؾ المرحمػة تطػورت  ػور ادنتػاج، وحيػر النػاس التػرع، ونشػيت  :العبودية -
الحرؼ... ومع النمو المطرد رػي ادنتػاج والعمػؿ بػدأت العشػالر تتجػزأ إلػى أيػر، 

رػي ادمكػاف  ونشيت الممكيػة الخاصػة، ومػع زيػادة ادنتػاج عػف اتيػتيالؾ أصػب 
اتحتيػػػػػاظ باليػػػػػالض، وبالتػػػػػالي ظيػػػػػرت بػػػػػوادر اتيػػػػػتغالؿ عػػػػػف طريػػػػػؽ التجػػػػػارة 
واتحتكػػار، ووجػػدت عال ػػات يػػيطرة وخ ػػوع، ترتػػب عمييػػا انقيػػاـ المجتمػػع إلػػى 

 طبقتيف األيياد والعبيد.
بمػرور الػػزمف أصػػب  التنػا ض بػػيف  ػػور ادنتػاج وعال ػػات ادنتػػاج  :انقطاعيتتة -

حػػادا  لمغايػػة، رتوالػػت ات ػػطرابات بػػيف العبيػػد وأيػػيادىـ  –رػػي المجتمػػع العبػػودي 
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  .  150  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػميذخم انٗ الٚذٕٚنٕخٛاث انسٛاسٛتهٔ  ٚ ١٘ٛن"  

 65م
نا   انإلهسننإلٙ ٔيٕقننف السنن و يُننّ،انًدتًننغ انًثننانٙ فننٙ انإلكننش ِػّدد  صدد١  هغّدد  اٌّضدد١ "  

  .367-366  ػم1111  2اٌّؼس    اٌمس٘ ت  ط
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وري الو ت نييو، ايتمر التقدـ المطرد رظيػرت طػواحيف اليػواع والمػاع وصػناعة 
الػػورؽ والبػػارود، وتقػػدمت الحػػرؼ، وحققػػت الزراعػػة تطػػورا  كبيػػرا  بي ػػؿ اليصػػالؿ 

واف، وارتػػبط الجديػػدة مػػف الحبػػوب والياكيػػة، وانتشػػار األيػػمدة واتيػػاع تربيػػة الحيػػ
العبيػػد بػػاألرض إت أنيػػـ حققػػوا ألنييػػيـ بعػػض التقػػدـ، " أدت ىػػذه التطػػورات إلػػى 
ظيػػػػور المجتمػػػػع اد طػػػػاعي، والنظػػػػاـ األبػػػػوي الػػػػذي يكػػػػوف ريػػػػو الحػػػػراؾ محكػػػػـو 

. بػػػذلؾ ينحصػػػر  67لاليالحػػػيف "ييف ل النػػػبالع  ، وتحكميػػػـ رػػػي بيػػػيطرة اد طػػػاع
ف ل األ نػػاف  . وىنػػا يجػػب أف نشػػير العػػداع الطبقػػي بػػيف مػػالؾ األرا ػػي واليالحػػي

  أف الييكػػؿ العػػاـ لممجتمػػع اد طػػاعي ت يختمػػؼ عػػف مقيمػػو رػػي المجتمػػع العبػػودي 
ادنتاج  ، راليارؽ الوحيد ىو  ياـ جيػاز الدولػة والجػيش  ل ريما عدا تطور أدوات

 ورجاؿ الديف بالدراع عف مصال  اد طاعييف والحياظ عمى المكية الخاصة.
: رمػػػع تطػػػور  ػػػور ادنتػػػاج أصػػػبحت عال ػػػات ادنتػػػاج رػػػي البنػػػاع لرأستتتماليةا -

اد طاعي  ير رعالة مما أدر إلى انييػاره رػي مواجيػة التح ػر، ونمػو برجوازيػة 
المػػػدف وتزايػػػد الحاجػػػة لال تصػػػاد الصػػػناعي، والتػػػيقير العػػػاـ لميػػػير إلػػػى مختمػػػؼ 

يػػػػذا التطػػػورات ىػػػػي . ولقػػػػد كانػػػت النتيجػػػة ل 68لمنػػػاطؽ العػػػالـ وبدايػػػػة اتيػػػتعمار
ظيػػػور الرأيػػػمالية الصػػػناعية، التػػػي يػػػعت إلػػػى إحػػػالؿ المصػػػانع ال ػػػخمة محػػػؿ 
الػػػػورش الحرريػػػػة، وتحػػػػرر العمػػػػاؿ مػػػػف األرض ولكػػػػنيـ لػػػػـ يتحػػػػرروا مػػػػف يػػػػيطرة 
الرأيمالي، ألنيـ ت يممكوف ويالؿ ادنتاج، را طروا إلػى بيػع  ػوة عمميػـ مقابػؿ 

ت إلػػػػى ايػػػػتعمار واتحتكػػػػارات أجػػػػر زىيػػػػد، رنمػػػػت الرأيػػػػمالية وت ػػػػخمت وتحولػػػػ
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خ ضّدث" مسن٠دث ػّد   ًَارخٓنا انشئٛسنٛت ٔتطٕسْنا، –َظشٚنت ػهنى االختًناع ض ا٘سَ و١ٍٕدٛط"  

  .  131  ػم2002إلصىٕ  ٠ث  اٌطٛسٟٔ  اٌّىدةث اٌّل ٠ث  ا
 61م

  .  131  ػماٌّ ضغ اٌضسبك ٔفضٗ 
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العالميػػػة، ومػػػف ىنػػػا تعمقػػػت وظيػػػرت إيديولوجيػػػة الطبقػػػة العاممػػػة ل البروليتاريػػػا   
جنبا  إلى جنب مع أركار البرجوازية الميػتغمة وىػذا المجتمػع يغمػب عميػو الصػراع 

   بيف البرجوازية والبروليتاريا.
لية عمميػػة اتنحػػالؿ : ورػػي ىػػذه المرحمػػة تبػػدأ الرأيػػماالشتتيوعية –االشتتتراكية  -

الػػػػذاتي بيػػػػبب تنا  ػػػػاتيا الداخميػػػػة، متجيػػػػة بػػػػالمجتمع نحػػػػو النيايػػػػة المحتومػػػػة، 
بػػإحالؿ المرحمػػة اتشػػتراكية محػػؿ المرحمػػة الرأيػػمالية لتصػػب  أمػػواؿ ادنتػػاج مػػف 
مصػػػانع وأرا ػػػي ومػػػواد أوليػػػة وويػػػالؿ نقػػػؿ ومػػػا إلػػػى  يػػػر ذلػػػؾ مػػػف متطمبػػػات 

شػػتراكية بنظػػر مػػاركس تمقػػؿ مرحمػػة انتقاليػػة ادنتػػاج ممموكػػة ممكيػػة جماعيػػة. رات
تزمػػػػػة رػػػػػي التطػػػػػور ات تصػػػػػادي ينتقػػػػػؿ المجتمػػػػػع عبرىػػػػػا مػػػػػف الرأيػػػػػمالية إلػػػػػى 

. ويػػتـ بمػػوغ اتشػػتراكية حيػػب مػػاركس بقػػوة القػػورة والقػػورة حتميػػة مػػع  69لالشػػيوعية
التطػػػػػور الصػػػػػناعي الحاصػػػػػؿ، ومػػػػػا يينشػػػػػي عنػػػػػو مػػػػػف ظػػػػػواىر ماديػػػػػة، وبالتػػػػػالي 

وبالطبع يتقود ىػذه القػورة الطبقػة البروليتاريػة باعتبارىػا  ػور اجتماعية وييايية، 
التحػػوؿ اتجتمػػاعي نحػػو اتشػػتراكية، لتيػػرض دكتاتوريتيػػا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ميػػاـ 
اليترة اتنتقالية، عبر تطػوير نييػيا إلػى طبقػة حاكمػة لتيػدـ كػؿ عال ػات ادنتػاج 

تمػػاعي " دعػػو يعمػػؿ القديمػػة، ممػػا يػػؤدي إلػػى اتنتقػػاؿ بالنظػػاـ ات تصػػادي واتج
دعػػو يمػػر " إلػػى نظػػاـ الر ابػػة الحكوميػػة، قػػـ إلػػى نظػػاـ الخػػدمات اتجتماعيػػة، قػػـ 
إلػػى نظػػاـ ممكيػػة الدولػػة بعػػد زواؿ الممكيػػة اليرديػػة أو الخاصػػة، بيػػذا ينشػػي النظػػاـ 

متتن كتتل . وىنػػا يجػػب أف نشػػير أف ىػػذه المرحمػػة  تقػػـو عمػػى مبػػدأ "  70لاتشػػتراكي
                                                 

 61م
-71  ػم1111  1  ِةددسبغ األ٘دد اَ  اٌمددس٘ ت  طانؼذانننت االختًاػٛننتصددةظ اٌدد ٠ٓ لٕدد ٠ً"  

72 .  
 70م

  .141  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمتطٕس انإلكش انسٛاسٙػ ٔسْ اٌض١  غض١ٓ"  
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"، وذلؾ بيبب اتيتغالؿ الرأيمالي الذي يبػذر  هحس  قدرتهل ولكل حس  عمم
قروات العمػؿ ادنيػاني، والنتيجػة األولػى دزالػة ايػتغالؿ ادنيػاف ألخيػو ادنيػاف 
ىػػو أف العامػػؿ ييػػتطيع رػػي تمػػؾ المرحمػػة أف ينػػاؿ حيػػب عممػػو الػػذي يؤديػػو دوف 

ىا أف ييمب جزع  مف القروة التي أنتجيا، ويرجع يبب ىػذه ادجػراعات التػي تتخػذ
اليػػػػػمطة الجديػػػػػدة، ألنيػػػػػا تيػػػػػعى إلػػػػػى زيػػػػػادة ادنتػػػػػاج.  يػػػػػر أف حاجػػػػػات اليػػػػػرد 
الالمحػػدودة لييػػت ىػػي التػػي تمػػدنا، رػػي ىػػذه المرحمػػة، بمبػػدأ التوزيػػع. وذلػػؾ ألف 
كؿ زيادة ري ادنتاج، إذا أريد ليا أف تعػيش وتيػتمر، يجػب أف تبػدأ بزيػادة إنتػاج 

الؾ اليػػردي أف تيػػد حاجػػات ويػػالؿ ادنتػػاج، إذ يجػػب،  بػػؿ يػػد حاجػػات اتيػػتي
المجتمع المادية إلى ويالؿ ادنتاج. رالمجتمع الرأيمالي يترؾ لالشػتراكية و ػعا  
يػػيلا  جػػدا  ت يتيػػؽ ريػػو إنتػػاج ويػػالؿ ادنتػػاج مػػع ويػػالؿ اتيػػتيالؾ. وىكػػذا يتيػػؽ 

" مف كؿ حيب  درتو، ولكؿ حيب عممو " مػع الوا ػع، وىػو   وؿ اتشتراكية إذف
ة الػدنيا لممجتمػع الشػيوعي يجػب أف يػتـ إيجػاد مقيػاس لاليػتيالؾ. أنو ري المرحم

وىذا المقياس ري وا ع األمر نجده ري العمؿ، وذلؾ ألف كمية العمؿ الذي يؤديػو 
كػػػػؿ رػػػػرد ونوعػػػػو ىمػػػػا المػػػػذاف يحػػػػدداف القػػػػدر الػػػػذي يجػػػػب أف ينالػػػػو مػػػػف ادنتػػػػاج 

دة العادلػػة ىػػي الطريقػػة الوحيػػ -حيػػب الماركيػػية  -اتجتمػػاعي، وىػػذه الطريقػػة 
لتقػػدير حقػػو رػػي اتيػػتيالؾ، لػػذلؾ  لػػـ يعػػد ىنػػاؾ محظوظػػوف وت ميػػتغموف، بػػؿ 
يصب  العمؿ ىو ييد المجتمع. ي اؼ إلى ذلؾ أف العمػؿ ىػو الشػرط األيايػي 
تزدىػػار  ػػور ادنتػػاج، أي ظيػػور الشػػيوعية ريمػػا بعػػد. بػػذلؾ يعتبػػر المبػػدأ الػػذي 

بالنيػػػػبة إلػػػػى المرحمػػػػة اليػػػػابقة          تقػػػػـو عميػػػػو اتشػػػػتراكية خطػػػػوة كبػػػػرر إلػػػػى األمػػػػاـ
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. وىكػػذا " ت يعػػدو  71لل الرأيػػمالية   التػػي ت ينػػاؿ رييػػا العامػػؿ  ػػط حيػػب عممػػو
التاريإ ادنياني أف يكوف صراعا  ممتدا  بيف الم طِيديف والم طينديف، أو بػيف 

. ويػػرر مػػاركس الشػػيوعية أو المجتمػػع الالطبقػػي الػػذي يقػػـو الميػػتِغميف الميػػتغنميف
عمى الممكية المشػتركة لمقػروة ادنتاجيػة. ومػع إريػاع دعػالـ الشػيوعية يػينتيي مػا 

 . 72ليطمؽ عميو ماركس ل ما  بؿ تاريإ النوع البشري   "
لكننا  بػؿ الحػديث عػف طبيعػة المجتمػع الشػيوعي عنػد مػاركس أو مػا ييػمى  

. نجػػػد أف مػػػاركس رػػػي يػػػياؽ تصػػػوره لطبيعػػػة المجتمػػػع الجديػػػد  ػػػد بنيايػػػة التػػػاريإ
أ اؼ عناصػر أيايػية إلػى اليكػر اتجتمػاعي بشػكؿ  عػاـ، التػي يػتميز نظريتػو 
بشكؿ خػاص عػف النظريػات اتجتماعيػة األخػرر، حتػى مػا كػاف منيػا أكقػر عمقػا  

 وتقدمية، وىي كا تي:
احػػؿ التاريخيػػة رػػي تطػػور : تدليمػػو بػػيف وجػػود الطبقػػات تػػرتبط بػػبعض المر أوالا  

 .ادنتاج
 .بيف الصراع الطبقي يقود بال رورة إلى دكتاتورية البروليتاريا :ثانياا  
: أف ىػػػذه الدكتاتوريػػػة ىػػػي دكتاتوريػػػة ذات طبيعػػػة انتقاليػػػة رقػػػط، تقػػػـو ثالثتتتاا  

بػػدور معػػيف رػػي وىػػو إلغػػاع الطبقػػات والبنيػػة الطبقػػة كميػػا واتنتقػػاؿ إلػػى المجتمػػع 
ىػػذه اد ػػارات الػػقالث تػػدؿ بو ػػوح عمػػى أنيػػا تػػدور كميػػا حػػوؿ .  73لالالطبقػػي

                                                 
 71م

  ِ ضدددغ صدددةك ذوددد ٖ  2  اٌطدددزء"انًاسكسنننٛتأصنننٕل انإلهسنننإلت ضدددٛ ش بددد١ٌٛدز  ٚر ددد ْٚ"  

  .101ػم
 72م

  .  150  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػميذخم انٗ الٚذٕٚنٕخٛاث انسٛاسٛتهٔ  ٚ ١٘ٛن"  
 73م

ِ ضددغ صددةك َةننذ بشَننايح غٕتننا، وددس ي ِددس وش"  ٌّز٠دد  ِددٓ اٌّؼٍِٛددسج ٚاٌدٛضدد١ػسج أظدد " 

   .34 -33ذو ٖ  ػم
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ركػػػػرة المجتمػػػػع الجديػػػػد، وأف التػػػػاريإ ذاتػػػػو يكشػػػػؼ عػػػػف  اليػػػػة تتمقػػػػؿ رػػػػي ىػػػػذا 
 –المجتمػػع، رالبنيػػة الطبقيػػة يػػتزوؿ، وىػػذا الػػزواؿ جيػػد و ػػروري، ولكنػػو يحتػػاج 

إلػػػى  -ر ػػػـ أنػػػو مػػػف صػػػنع التػػػاريإ الػػػذي يقػػػود إليػػػو رػػػي جدليػػػة حركتػػػو الخاصػػػة 
دكتاتوريػػػػػة البروليتاريػػػػػا كونيػػػػػا تشػػػػػكؿ أداة انتقاليػػػػػة إلػػػػػى المجتمػػػػػع الالطبقػػػػػي أي 

. ليػػذا يمكػػف القػػوؿ أف مػػا يميػػز الماركيػػية الحقػػة ىػػو القػػوؿ  74لالمجتمػػع الجديػػد
إلػى مػا يحػدث رػي يػياؽ معػيف  بالصراع الطبقي، ودكتاتورية البروليتاريا، ويشػير

يقػػود إلػػى المجتمػػع الجديػػد، ويجػػد معنػػاه رػػي ىػػذا اليػػياؽ. رقػػد حػػدد مػػاركس رػػي " 
، مراحؿ ىذا اليياؽ الذي تمػر ريػو القػورة 1848" الصادر عاـ  البيان الشيوعي

بعػػػػد انتصػػػػارىا عمػػػػى القػػػػور الرجعيػػػػة المحارظػػػػة، ريػػػػي المرحمػػػػة األولػػػػى، تتحػػػػوؿ 
حاكمػة تمػارس دكتاتوريػة مرحميػة، أمػا رػي المرحمػة القانيػة، البروليتاريا إلػى طبقػة 

تتيػػػـ يػػػيطرة طبقػػػة العمػػػاؿ بينيػػػا يػػػيطرة مرحميػػػة أي ػػػا  ألف قورتيػػػا تقت ػػػي رػػػي 
طبيعتيػػا ذاتيػػا زواؿ جميػػع أنػػواع الطبقػػات، ورػػي المرحمػػة القالقػػة، المجتمػػع الػػذي 

الرابعػػػة تيػػػرزه القػػػورة مجتمػػػع مكػػػوف مػػػف أرػػػراد أحػػػرار ومتحػػػرريف، ورػػػي المرحمػػػة 
واألخيػػػرة، الدولػػػة ذاتيػػػا التػػػي تشػػػكؿ رػػػي جميػػػع المجتمعػػػات الطبقيػػػة أداة رػػػي يػػػد 
الطبقات الحاكمة، تخيػر وظييتيػا بيػبب زواؿ الظػاىرة الطبقيػة، وبالتػالي تصػب  
دوف جػػػدور. بيػػػذا نجػػػد أف اليػػػمطة الييايػػػية أو الدولػػػة تخيػػػر أر ػػػيتيا عنػػػدما 

يتركز ادنتػاج نييػو رػي يػد المجتمػع تزوؿ جميع أشكاؿ المراتب الطبقية، وعندما 
أو اتحػػػاد تعػػػاوني يشػػػمؿ المجتمػػػع كمػػػو. رػػػالمجتمع الجديػػػد بالنيػػػبة إلػػػى مػػػاركس 
                                                                                                                                    

نا  اٌدمدد َ  ِٛصددىٛ    ا ْهٛننت فننٙ فشَسنابصننذد يئننف ينناسكس حننٕل انحنش  م١دٛنٚ  ٚمضددىٟ"   -

   . 71-70  ػم1111
 74م

فكننشة انًدتًننغ اندذٚننذ فننٙ انًننزاْ  انسٛاسننٛت  -انتنناسٚك كننذٔساث اٚذٕٚنٕخٛننت ٔدد ٠ُ ب١ةددس " 

  .225ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم  ٔالٚذٕٚنٕخٛاث انحذٚثت
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يشكؿ نياية مطاؼ ىذه المراحؿ. بمعنػى قخػر " إف المجتمػع الشػيوعي ىػو وحػده 
الذي يجعؿ الدولة أمرا  ت لزـو لو، ألنو ت يبقى عندلذ أحد ينبغػي  معػو بػالمعنى 

عنػػى الن ػػاؿ المػػنظـ  ػػد  يػػـ معػػيف مػػف أرػػراد المجتمػػع. إت أف رػػي الطبقػػي، بم
مرحمة اتنتقاؿ مف المرحمة الرأيمالية إلى المرحمة الشيوعية يظؿ رييا القمع أمػرا  
 روريا ، ولكنو يغػدو  معػا  لأل ميػة الميػتقِمرة مػف جانػب األكقريػة الميػتقمنرة، ألف 

ة كمػػػػا كانػػػػت رػػػػي المجتمػػػػع الدولػػػػة تكػػػػؼ عػػػػف أف تكػػػػوف بػػػػالمعنى الخػػػػاص لمكممػػػػ
 . 75لالبرجوازي "

بػػػذلؾ يشػػػكؿ المجتمػػػع الشػػػيوعي منتيػػػى اليكػػػر الماركيػػػي، ألنػػػو حتمػػػي بنػػػاع  
عمى ما يبؽ، حيث يتػدرج ىػذا المجتمػع مػف الشػيوعية الػدنيا ل اتشػتراكية   إلػى 
الشػػيوعية العميػػا التػػي تعنػػي زواؿ الدولػػة بػػالمعنى الحقيقػػي، و يػػاب مييػػـو الطبقػػة 

مع " ليتحقؽ المجتمع الشيوعي الخالي مػف أي نػوع مػف أنػواع الصػراع. ري المجت
كمػػػا يتصػػػؼ المجتمػػػع الشػػػيوعي بينػػػو مجتمػػػع ذاخػػػر وممػػػيع باليوالػػػد والمصػػػال ، 
حيث ييييػ  لمجميػع حريػة العػيش والعمػؿ بمرونػة لينتجػوا أشػكات  ابتكاريػة ألجػؿ 

رػػي ظػػؿ ىػػذا مصػػمحتيـ بػػدت  مػػف مصػػمحة ا خػػريف. كمػػا ييصػػب  لألرػػراد أي ػػا  
المجتمع حؽ تقرير مصيرىـ والتحكـ بو وصنع التاريإ الخاص بيـ مع مالحظػة 
أف المياواة تخمؽ التحرر. باد ارة إلى حؽ اليرد بالقياـ بشيع ما اليػـو والقيػاـ 
بعمػػػؿ قخػػػر رػػػي الغػػػد أو عمػػػى يػػػبيؿ المقػػػاؿ القيػػػاـ بالصػػػيد رػػػي الصػػػباح وصػػػيد 

نياية اليـو والقيػاـ بالنقػد رػي الميػؿ أو بعػد األيماؾ ري المياع وتربية األبقار ري 

                                                 
 75م
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 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
 

 َحٕ ػهى اختًاع تُٕٚش٘/  كاسل ياسكس ٔػهى انًدتًغ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013362274564 
42 

 

 Just as تناوؿ العشاع تماما  كما ىو الحاؿ ري المقولة " ما داـ عندي  عقال " 
 a Mind   76لأصب  صيادا  و ناصا  واعيا  ونا دا . 

؟ ألنػػو ولكتتن لمتتاذا ينت تتي التتتاريخ لتتد  متتاركس عنتتد المرحمتتة الشتتيوعية 
ي يمكػػف أف تعطػػي لمطبقػػات البروليتاريػػة واليقيػػرة يػػؤمف بػػيف الشػػيوعية وحػػدىا، التػػ

كارػػة حقو يػػا. رمػػـ تعػػد ادصػػالحات الييايػػية واتجتماعيػػة كاريػػة لحػػؿ األزمػػات 
ات تصادية والصػراع بػيف الطبقػات الغنيػة ل اتريػتقراطية   والطبقػات المعدومػة، 

   . 77لرعممية تركز القروة ري أيدي األ نياع يتؤدي إلى القورة اتجتماعية "
وىكػػػذا يتحػػػػرر ادنيػػػاف رػػػػي المجتمػػػع الشػػػػيوعي مػػػف الدولػػػػة والطبقػػػة والػػػػديف 
وات تصػػػػػاد واأليػػػػػرة... لتيػػػػػيطر عميػػػػػو  واعػػػػػد عامػػػػػة ىػػػػػي أ ػػػػػرب إلػػػػػى القواعػػػػػد 
األخال ية، ليصب  جميع األرراد ريو أحرارا  متياويف، كما ويترارؽ مع مجمػؿ ىػذه 

و ػػات بػػيف األمػػػـ أي زواؿ التحػػوتت التػػي أشػػارتن إلييػػا الماركيػػية زواؿ كػػؿ الير 
ف مجتمػػع كػػوني واحػػد  يتصػػؼ بينػػو مجتمػػع  يػػر طبقػػي،  القوميػػات، بحيػػث يتكػػول

 .   78ل ير مجزأ  وميا  
ورػػػي النيايػػػة يؤكػػػد لنػػػا مػػػاركس أف  يػػػاـ المجتمػػػع الشػػػيوعي يعنػػػي بكػػػؿ تيكيػػػد 
تحريػػر ادنيػػػاف مػػف حالػػػة ات تػػػراب التػػي كانػػػت بايػػػتمرار تورقػػو البػػػؤس وتخنػػػؽ 
إمكاناتو ويعادتو. رالمجتمع الجديد برأيو ت يمكف أف يكػوف ممكنػا  رػي الوا ػع مػع 

مامػا  مػع مػا يعنيػو وجػوده مػف ايتمرار حالة ات تراب، ألف ىذه الحالػة تتنػا ض ت
                                                 

 76م
  . 113  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمانُظشٚاث االختًاػٛت ٔانًًاسست انبحثٛتم١ٍ١ا ضٛٔز"  

 77م
  بحن  فنٙ فهسنإلت انحضناسة انغشبٛنت –انذًٚةشاطٛنت انهٛبشانٛنت َٔٓاٚنت انتناسٚك هغّ  اٌلسنق"  

  .  54-52  ػم2002  اٌسمسمث ٌٍٕغ  ٚاٌدٛز٠غ  اٌمس٘ ت  نا
 71م

  .143-142  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمتطٕس انإلكش انسٛاسٙػ ٔسْ اٌض١  غض١ٓ"  
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انيػػجاـ متكامػػؿ الجوانػػب، انيػػجاـ ادنيػػاف مػػع ذاتػػو ومػػع المجتمػػع الػػذي يعػػيش 
. وىنػػػا يجػػػب أف نشػػػير أف الشػػػيوعية التػػػي تحػػػدث عنيػػػا مػػػاركس " لييػػػت  79لريػػػو

البداليػػة أو المشػػاعية التػػي ع ررػػت رػػي مرحمػػة مػػا  بػػؿ التػػاريإ، بػػؿ إف الشػػيوعية 
ف تحػػررا  كػػامال  بحيػػث يتممػػؾ ذاتيتػػو ادنيػػانية بػػدوف الماركيػػية ىػػي تحػػرر ادنيػػا

أيػػة عوالػػؽ. ألف الشػػيوعية حيػػب مػػاركس ىػػي الحػػؿ الوحيػػد لمتنػػا ض والصػػراع 
. بمعنػى  80لبيف ادنياف والطبيعة، وبيف ادنياف وادنيػاف، وبػيف الػذات والوجػود

 قخػػر يمقػػؿ المجتمػػع الشػػيوعي " اتنتقػػاؿ مػػف حكػػـ ال ػػرورة إلػػى حكػػـ الحريػػة ".
لكػػػػف بالمقابػػػػؿ عمينػػػػا أف نتيػػػػاعؿ كيػػػػؼ يػػػػيتـ حػػػػؿ التنا  ػػػػات داخػػػػؿ المجتمػػػػع 
الشيوعي الماركيي ل ديالكتيؾ  ور ادنتاج وعال ات ادنتػاج  ؟ " ألنػو كمػا نعمػـ 
أف  ػػػانوف التػػػرابط ال ػػػروري بػػػيف عال ػػػات ادنتػػػاج ىػػػو  ػػػانوف شػػػامؿ يصػػػ  رػػػي 

 . 81لجميع طرؽ ادنتاج بدوف ايتقناع "
ي ىػػذا الجانػػب أف المجتمػػع الشػػيوعي تنبقػػؽ ريػػو تنا  ػػات تػػرر الماركيػػية رػػ

أي ا  بػيف  ػور ادنتػاج وعال ػات ادنتػاج، رػنمط ادنتػاج كمػا نعمػـ ت يتو ػؼ عػف 
النمػػو والتطػػػور ويػػبب كػػػؿ حركػػة رػػػي الماركيػػية، ىػػػو التنػػا ض،  يػػػر أف طػػػابع 

ية التنا ض بيف جػانبي ادنتػاج وأشػكاؿ تطورىػا، وأيػاليب حميػا رػي ظػؿ اتشػتراك
والشػػػيوعية يختمػػػؼ اختالرػػػا  مبػػػدليا  عنيػػػا رػػػي ظػػػؿ المراحػػػؿ اليػػػابقة ل التشػػػكيالت 

اتجتماعيػػة  ، إذ أف  ػػانوف الماللمػػة رػػي المجتمػػع الشػػيوعي يتميػػز  -ات تصػػادية
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فكننشة انًدتًننغ اندذٚننذ فننٙ انًننزاْ  انسٛاسننٛت  -انتنناسٚك كننذٔساث اٚذٕٚنٕخٛننت ٔدد ٠ُ ب١ةددس " 

  .234 -233ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم  ٔالٚذٕٚنٕخٛاث انحذٚثت
 10م

  .531  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم3  اٌطزء"يٕسٕػت انسٛاستػة  اٌٛ٘س  اٌى١سٌٟ"  
 11م

  ِ ضدددغ صدددةك ذوددد ٖ  2  اٌطدددزء"أصنننٕل انإلهسنننإلت انًاسكسنننٛتضدددٛ ش بددد١ٌٛدز  ٚر ددد ْٚ"  

  .116ػم



 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
 

 َحٕ ػهى اختًاع تُٕٚش٘/  كاسل ياسكس ٔػهى انًدتًغ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013362274564 
44 

 

بخاصػػية رلييػػية تػػتمخص رػػي أنػػو رػػي ظػػؿ اتشػػتراكية الشػػيوعية تتػػورر لممجتمػػع 
جعػؿ عال ػات ادنتػػاج تػتالعـ مػػع إمكانيػة اتخػاذ ادجػػراعات رػي الو ػت المنايػػب ل

 ػػور ادنتػػاج المتناميػػة، أي إمكانيػػة حػػؿ التنا  ػػات الناشػػلة بػػيف جػػانبي ادنتػػاج 
، دوف أف تعمػػؿ الطبقػػات الرجعيػػة عمػػى الو ػػوؼ رػػي وجييػػا خدمػػة   82لحػػال  واعيػػا  

لمصالحيا، رميس ىنا تعارض بيف الطبقات، ألنو ت يوجد مكػاف لممييػـو الطبقػي 
شػػيوعي. بمعنػػى قخػػر أف المجتمػػع الشػػيوعي ت ي ػػـ رػػي داخمػػو، رػػي المجتمػػع ال

 .      83لطبقات ري طريقيا إلى الزواؿ يمكف أف تقؼ ري وجو ذلؾ
تييييػػا  عمػػى مػػا تقػػدـ نجػػد أف ركػػرة المجتمػػع الجديػػد تشػػكؿ ركػػرة محوريػػة رػػي 
ؿ الماديػػػػة التاريخيػػػػة التػػػػي  اليكػػػػر الماركيػػػػي، ىػػػػذه اليكػػػػرة ىػػػػي التػػػػي كانػػػػت تحػػػػول

يػػا مػػاركس إلػػى منطمػػؽ تػػاريخي يحيػػز الحركػػات والقػػورات الشػػيوعية، انطمقػػت من
. أمػا عػف طبيعػة المجتمػع الجديػد  84ل التي تعمػؿ عمػى ترجمتػو إلػى وا ػع مممػوس

الممكيػػة العامػػة لويػػالؿ عنػػد مػػاركس، رإنػػو يتيػػـ بعػػدة مقومػػات أيايػػية أىميػػا " 
، صػػػػناعةمػػػػف خػػػػالؿ الق ػػػػاع عمػػػػى الممكيػػػػة الخاصػػػػة بػػػػامتالؾ الدولػػػػة لمادنتػػػػاج 

" المجتمع الشيوعي مجتمػع  يػر ألف  . 85ل " رويالؿ ادنتاج تخص المجتمع كمو
حيػث " لػف تكػوف ،  86لطبقي مجتمع يختيي ريو صراع التيارات وطرؽ المعيشػة "

                                                 
 12م

  . 11 -11  ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػمَظشٚاث سٕسٕٛنٕخٛت  ض  زو ٠س" 
 13م

  ِ ضدددغ صدددةك ذوددد ٖ  2  اٌطدددزء"انًاسكسنننٛتأصنننٕل انإلهسنننإلت ضدددٛ ش بددد١ٌٛدز  ٚر ددد ْٚ"  

  .111ػم
 14م

فكننشة انًدتًننغ اندذٚننذ فننٙ انًننزاْ  انسٛاسننٛت  -انتنناسٚك كننذٔساث اٚذٕٚنٕخٛننت ٔدد ٠ُ ب١ةددس " 

  .226ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم  ٔالٚذٕٚنٕخٛاث انحذٚثت
  15م

  تؼننانٛى انًاسكسننٛت حننٕل انذٔنننت، ٔيًٓنناث انبشٔنٛتاسٚننا فننٙ انثننٕسة –انذٔنننت ٔانثننٕسة ١ٌٕدد١ٓ" 

  .117ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم
(86)

 Eugene Kamenka: The Ethical Foundations of Marxism, op.cit, 

p.(viii).  
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مصػػال  األرػػراد متعار ػػػة بػػؿ متحػػػدة، بيػػبب زواؿ المزاحمػػة، ولػػػف يػػدور الكػػػالـ 
البرجػػوازي األ نيػػاع واليقػػراع،  حػػوؿ التيػػاوت الطبقػػي مقممػػا ىػػو عميػػو رػػي المجتمػػع

ألنو عند إنتاج وتوزيع الخيرات الحياتية ال رورية يػيزوؿ اتيػتمالؾ الشخصػي 
إلغاع مبدأ تقيػيـ العمػؿ الػذي . كما ويقـو المجتمع الجديد عند ماركس عمى  87ل"

 ؿالعم يبقى ت ثحييؤدي إلى إزالة الت اد بيف العمؿ اليكػري والعمػؿ الجيػدي، 
. بػػػػػذلؾ يصػػػػػب  مػػػػػف  88لالحياة ري األًلى الحاجة يغدً ؿب ،لمعيش ًييمة مجرد

حػػؽ اليػػرد بمجػػرد الق ػػاع عمػػى ىػػذا المبػػدأ حريػػة مزاولػػة النشػػاط الػػذي يػػروؽ لػػو 
" بيػػذا لػػف يكػػوف ىنػػاؾ مققيػػوف كمجموعػػة   89لوعمػػى المجتمػػع أف يمكنػػو مػػف ذلػػؾ

ميػػػػتقمة ركػػػػؿ مػػػػواطف ييشػػػػترؾ رػػػػي العمػػػػؿ الػػػػذىني والع ػػػػمي، ليتمتػػػػع الجميػػػػع 
روؼ متيػػاوية، ويتحملػػوف جميعػػا  بصػػيات العمػػؿ والنظػػاـ وادخػػالص لمصػػال  بظػػ

. رحيف تتنامى القػوة المنتجػة مػع تطػور األرػراد مػف جميػع النػواحي،  90لالمجتمع "
وحػػيف تتػػدرؽ جميػػع ينػػابيع القػػورة الجماعيػػة بيػػيض و ػػزارة، حينػػذاؾ رقػػط، يصػػب  

تامػػػا ، ويصػػػب  بإمكػػػاف  بادمكػػػاف تجػػػاوز األرػػػؽ ال ػػػيؽ لمحػػػؽ البرجػػػوازي تجػػػاوزا  
حاجاته متتن كتل حستت  كفا اتتهل ولكتتل حستت   المجتمػع أف ييػجؿ عمػػى رايتػو " 

. وىكذا رػإف المجتمػع الشػيوعي يػورر ، مما يؤدي إلى إلغاع القمة ات تصادية 91ل"

                                                 
 17م

  . 7  ػم1111نا  اٌدم َ  ِٛصىٛ    حٕل انًدتًغ انوٕٛػِٙس وش أطٍش ١ٕ١ٌٓ"  
  11م

  .122ٗ  ػماٌّ ضغ اٌضسبك ٔفض
 11م

  نا  إٌغد  ٌٍطسِؼدسج اٌّلد ٠ث  يحاضنشاث فنٙ االشنتشاكٛتِلةفٝ وسِدً صدؼ١  ٚر د ْٚ"  

 . 225  ػم1170اٌمس٘ ت  
 
 

 10م
  ِ ضدغ انًدتًنغ انًثنانٙ فنٙ انإلكنش انإلهسنإلٙ ٔيٕقنف السن و يُنِّػّ  صد١  هغّد  اٌّضد١ "  

  .  370صةك ذو ٖ  ػم
  11م

  تؼننانٛى انًاسكسننٛت حننٕل انذٔنننت، ٔيًٓنناث انبشٔنٛتاسٚننا فننٙ انثننٕسة –انذٔنننت ٔانثننٕسة ١ٌٕدد١ٓ" 

  .121ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم



 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
 

 َحٕ ػهى اختًاع تُٕٚش٘/  كاسل ياسكس ٔػهى انًدتًغ
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.  92لالمجتمػع الظػروؼ ات تصػادية، التػي تمبػي مػا يتطمػع إليػو ادنيػاف لكؿ أرػراد
الرأيػػػػمالي اليػػػػابؽ لػػػػيس إت ويػػػػيمة دنمػػػػاع العمػػػػؿ رالعمػػػػؿ الحػػػػي رػػػػي المجتمػػػػع 

المتراكـ. أمػا رػي المجتمػع الشػيوعي رمػيس العمػؿ المتػراكـ إت ويػيمة لتيػريج حيػاة 
 . 93لالشغيمة وا  ناليا وترريييا

وري النياية يمكننا القػوؿ أف ىػذه اليػمات العامػة  ػد ت تعمػف مباشػرة  عػف أف 
و اتنيػجاـ العػاـ المتػرابط الجوانػب، اليدؼ األيايي الػذي تتجػو نحػو تجيػيده ىػ

المتنايؽ األبعاد. ولكف كؿ واحدة منيا ت يؼ إلى ىذا اليدؼ وتغززه مػف زاويػة 
خاصػػػة. كمػػػا أف ىػػػذا المجتمػػػع ييكشػػػؼ لنػػػا أف حكومػػػة األشػػػخاص تبػػػد ليػػػا أف 
   تعطػػي مكانيػػا ددارة األشػػياع، التػػي يتصػػب  حقيقػػة ممكنػػة رػػي مجتمػػع الميػػتقبؿ

وعي  . رمػػػاركس رػػػي وا ػػػع األمػػػر كػػػاف مقتنعػػػا  بػػػيف تطػػػور  ػػػور ل المجتمػػػع الشػػػي
ادنتػػػاج الػػػذي وصػػػؼ طبيعتػػػو وجدليتػػػو يػػػيدرع دوف أدنػػػى شػػػؾ إلػػػى تحقيػػػؽ مبػػػدأ 
حمػػػػػوؿ إدارة األشػػػػػياع محػػػػػؿ الحكػػػػػـ الييايػػػػػي لمنػػػػػاس، وىػػػػػذا يعنػػػػػي أف المجتمػػػػػع 
الشػػػػيوعي الجديػػػػد ينبػػػػة بنيايػػػػة يػػػػمطة العبوديػػػػة وظيػػػػور يػػػػمطة الحريػػػػة، ونيايػػػػة 

ؿ ادنيػػػػاف ألخيػػػػو ادنيػػػػاف، وظيػػػػور اتحػػػػاد تعػػػػاوني بػػػػيف أرػػػػراد المجتمػػػػع ايػػػػتغال
. وبكممػػػػة مختصػػػػرة يعتبػػػػر جػػػػوىر المجتمػػػػع الشػػػػيوعي الجديػػػػد كحػػػػؿ  94لاألحػػػػرار"
ىػػو تجػػاوز لمممكيػػة الخاصػػة ولنيايػػة اديديولوجيػػة،  –بالنيػػبة لمػػاركس  –إيجػػابي 

                                                 
 12م

  ِ ضدغ انًدتًنغ انًثنانٙ فنٙ انإلكنش انإلهسنإلٙ ٔيٕقنف السن و يُنِّػّ  صد١  هغّد  اٌّضد١ "  

  .  370صةك ذو ٖ  ػم
 13م

ةك ذودد ٖ    ِ ضددغ صددانننُا انكايننم يننغ دساسننت ٔتحهٛننم –انبٛنناٌ انوننٕٛػٙ ٘ ِددسْ نٚٔىدد "  

  .14ػم
 14م

فكننشة انًدتًننغ اندذٚننذ فننٙ انًننزاْ  انسٛاسننٛت  -انتنناسٚك كننذٔساث اٚذٕٚنٕخٛننت ٔدد ٠ُ ب١ةددس " 

  .221ِ ضغ صةك ذو ٖ  ػم  ٔالٚذٕٚنٕخٛاث انحذٚثت



 / يذسس انُظشٚت االختًاػٛت انًؼاصشة حساو انذٍٚ فٛاضنهذكتٕس   – ياسكس ٔػهى انًدتًغكاسل 
 

 َحٕ ػهى اختًاع تُٕٚش٘/  كاسل ياسكس ٔػهى انًدتًغ
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ونيايػػػة المجتمػػػع وتحقيػػػؽ اليميػػػية، وأنيػػػنة الطبيعػػػة، ووحػػػدة النظريػػػة والمماريػػػة، 
الطبقػػػػي، والق ػػػػاع عمػػػػى ات تػػػػراب الػػػػذاتي ادنيػػػػاني، وا ػػػػمحالؿ دور الدولػػػػة، 
لغػػاع التخصػػص رػػي العمػػؿ، والنػػدرة، كمػػا ىػػو أي ػػا  الحػػؿ النيػػالي لمعػػداع بػػيف  وا 
ادنيػػػاف والطبيعػػػة وبػػػيف اليػػػرد والجماعػػػػة، لػػػذلؾ كػػػاف المجتمػػػع الشػػػيوعي يعنػػػػي 

ة ادنيػػػػانية للنيػػػػاف وألجػػػػؿ ادنيػػػػاف، بالنيػػػػبة لمػػػػاركس التممػػػػؾ الحقيقػػػػي لمماىيػػػػ
. "  95لرالشيوعية ىي لغز التاريإ محموت . وىي تعرؼ عف نيييا عمى أنيػا الحػؿ

عبػػػر تجيػػػيدىا لميػػػتقبؿ ادنيػػػاف المجػػػرد مػػػف الحػػػزف وا تـ واتيػػػتغالؿ بإ امػػػة 
 .  96لحمـ المدينة اليا مة، التي تعبلر عف اديماف با خرة المقالية "
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